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 .ה״ב

 המדקה

 שידיאל םוגרת םע םישנל םידחוימ םירודיס וסיפדה תוינמדק םינשב

 וגהנש תודחוימ תוניחת םג וסיפדה ולא םירודיסב ."שטייט ירבע" םעפ ארקנש
 ,דעומו גח לש תובר תויונמדזהב ,שידיא איה ,םא תפשב קמואל תוינקדצ םישנ

 ךא ,םישנל םידעוימ ויהש ולאכ םירודיס ינוס המכ ויה .הרצ תעו התוודח תע
 ךפהנ הז רודיס ."החנמ ןברק" םשב עדונה רודיסה יאדווב וניה םהיניבמ עדונה

 תומד ללכ ךרדב העיפומ תוינקדצ םישנ לע םע ירופיסב דועו ,ישנ רודיסל למסל
 וגהנ ךכו ."החנמ ןברק" הרודיסמ תללפתמו תוניחת תרמואה תקדצה ,דשאה

 .הז רודיס הנתמ הלביק היאושינ תעב הלכ לכש לארשי םעב

 תנשמ ירה ,ןקזה וניבר לש ל״זיראה חסונב וללפתהש ד״בח ידיסח לצא םג

 םינוש תומשב םישנ רובע דחוימב םירודיס סיפדהל ולחה ,ךרעב ךליאו מ "רת
 רודיסה ילוא את ,מ״רת תנשב אנליווב ספדנש "בקעי תלפת" רודיס לשמל ןוגכ)
 ."החנמ ןברק" םשה תחת ךכ רחא םגו (ל״זיראה חסונבש ןושארה ישנה

 סרטנוקה ץכו ,תופסוהו תוניחת ופסותינ ,םייללכה םירודיסב ומכ ולא םירודיסב
 וטלשש תוינקדצה םישת ןעמל שידיא תפשב ,יעצמאה ר״ומדאל "םירדע חקופ"

 מ״רת תנשמש הדבועה דיעת ולא םירודיס לש תויראלפופה לע .וז הפשב רקיעב
 לש ,ךרעל ,םיסופד םירשע לש המישר הרצמ ,ע״לו ע״ל המויאה האושה דעו

 המישרה האר) םירחא תומשב םישנל םירודיס דבלמ תאזו "החנמ ןברק" ירודיס
 .ס״פש ׳טע ג״סשת יסנומ םחנמ לכיה תאצת ,"רודיסה" רפסב

 רודיס לש קתוע םייק ד״בח ידיסח תדוגא תיירפסבש ,ןייצל קנעה ןמ
 הרש אנרעטש תינקדצה תינברל קיש היהש ז״סרת תנשב ספדנש "החנמ ןברק"

 .המש תמיתח תססונתמ וילעו ע״ד

 וניבר רביד "חצנ ץדיד" תחמשל רשקהב ,ח״משת׳ה תבט ׳ה ,שנר פ״שב
 ב״ח ח״משת תויודעוותה) םירבדה ךותבו שדוק ירפס תיינק תובישח לע ע״יז

 "החנמ ןברק" רודיס תיינק לש קיתעה גהנמה לע ש ושדקב רביד (172 ׳םע

 ,ס״ש ןתחל הנתמ םינתינש תומוקמ כ״וכב לארשי גהנמ" :ןתחמש תעב תולכל
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 המדקה

 םיכיישה םינינעב הכלה ירפס .. הלא ונימיבו)׳החנמ ןברק׳ רודיפ םינתונ הלכלו
 תפשל םגרותמ וא ,שדוקה ןושלב "הרצק ךרדו הרורב ןושלב" תיבה תגהנהל

 ."חבושמ הז ירה הברמה לבו ,(׳ובו הנידמה

 רודיס םג הלבל ישב תונקל ד״בח ידיסח וגדנ ולא שדוק ירבד זאמ ןבאו
 ,אקע אד ךא .ע״יז וניבר וילע הרוהש הז גדנמ םיקהלו םייקל "החנמ ןברק"

 חסונ "החנמ ןברק" רודיס שדחמ ספדנ אל ,ע״לו ע״ל המויאה האושה זאמ ירהש
 רודיס סופדב יוצמ אל רבכ אליממו ,שדוקה ץראב וא תירבה תוצראב ל״זיראה
 הנש םירשע הזמ םיגדונ ךכיפלו ,הנש םיעבש הז ,ל״זיראה חסונב "החנמ ןברק"

 !זנכשא חסונ "החנמ ןברק" רודיס שטרל

 ישנ תרטע ,הרטעה ריזחהלו הז בצמ ןקתל ץטגד ןמש וניאר ךב לשב

 ןברק" ירודיסמ דחא לש םוליצ סופד שדחמ סיפדהלו ,הנשויל ,ד״בת תונבו
 וניבר חסונ תדרט לע וניבר גדנמ םויקב ןתוא תובא ךכבו ל״זיראה חסונ "החנמ

 .ןקזה

 ,וניתפש םירפ המלשנו םימייקמ ובש "החנמ ןברק" רודיסמש הלפת ונאו

 .א״בב ישילשה שדקמה תיבב שממ לעופב החנמ ןברק בירקהל הכזנ

 רואל םיאיצומה
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 רודיס

 ללוכ

 הנשה תולפת לכ
 .ה״הללז י "ר אה שודקה חסונ יפ לע

 תולפתו םיטויפ ,הלימ תירבל ז״מהרב ,ץאושנו ןיסוריא תוכרב םע
 ,תונעשוה ׳ תובר תונחת ,םירדנ תרתה ,םשגו לט תולפת ,ב״ויו ה״רל

 םיניד ,הדגה ,ידובכה ריש ,דוחיה ריש ׳ ב״ויל הדובע רדפ ,תוחילס
 םע םילהת ׳רתסא תלגמ ,תולפתה לכ יניד ,הנשה תומי לכל
 .ןוראה תחיתפ םדוק הלפתו ׳ םירוע חקופו ,רוהט ץעמ ׳ם ,תודבעמ

 ארקנה זנכשא ןושלל וקתענ םלכ

 .שטייט ירבע
 וב ונפסוה םג

 חשדח הנחת ,תורנה תקלדהלו שדל םיניד ,הלפתה םדוק תושדח תונחת
 .ללה לע ט״ע םוגרתו ,תורנה תקלדה רחא

 עלא איד םלא תולגהנ תעז? לי? טיס טקור־ןינ זיא החנמ [ברק רודס רעך
 ,ןעןוואך םנח יא9 זו1נחת עיינ לעי9 טיס ,םירודס ההנמ ןנוק ענילדעירק

 י .ללה ףי1א ט־ע דןי1א ,ןעךןי¥ טכיל ןופ גוא ת?ש ברע. ןופ םיניד

 ףאנ ןינעגיג-מ רדנ ןעגאה םער רעסיוא

 עצנאווצ
 .םייז ץעשייווצ םעד ףיוא םןנתךעג-םיוא ןעןייז אייז איוו

 א גלידו
 םאר םדואהו הנמלאה תואלתהו סופדב

 .ז׳נרת
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 תופסוה עיינ ןוא תולעמ גיצנאוו? ןוא ריפ
 .ר2טי ןעט^רע, ץא םניכערעג טי} ק;יז ענלעוו

 • ןמ ץיד9 רדס (״
 • חהמ תו־כך5 דוס (נ

 • ןע9ען ה^ח ןופ םריו (ג
 .ןיסיטנע^ טכיל וצ ת1נזלמ גוא םי;יד (י

 •־ תוגזךץ1 עייג שןרעז
 זיא ןאס ריא ןעיו ,ר!ץא ןייא ריפ 6,

 • ל״ר ק;ארן?
 רעל;יק עריא ןערר הן׳א ןייא ריפ (1

 • לי קנאכק ןעיין
 .הרותיא הלותכא ריפ (ו

 " יעד?יק ןע׳לינחע יצ טוג (ח
 ..רפוח רעד ראפ הלפ ןייא ריפ (ס

 •רדעק עריא ןופ הפוח רד וצ רטומא רפ (י

 תל$ק_ ךא} תי>#ה םויל רי# רומזמ (*"י
 • תב#

 • ללה ת#א יצ (גי
 .רהאי סן?ען ףי1א תודלומה חול (ע

 .ת©# ןופ הת;מ וצ ןדייצל א©ו יר#א (די

 .תומ#; תר$ןהל הןרה ע״ג ןייא (ומ

 " ףיל#תל ה^ך1לו עיינ ןייא (״
 • ירךנ לכ ראפ ר©ום (?י

 • בריל החנמ ראפ הןחת ע.ייג ןייא (חי
 .הליענ ראפ ה^ות !?;יג ןייא (טי

 .ה$ר אןע#1הל הנחילו £ייג ןייא (כ

 .תו'פ!לה רד? (אנ
 .#טייט ירכע טימ ש״ק ראפ יודיוו (גכ

 .ןייאאז.#יילפ ןיפ םיניד (גכ
 •דומילה רחא רטפנה לע. דלפה (יכ
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 רעטרעעהור ענייד טזיא םוג אדו ,בקע!ןיטלעצענ ענייד טזיא טוג אדו ה©
 .בקעי ייב ץז טניפעג סאוו רטלע ענידייה יד טזיא טוג דן טסידד םאד .לארשי
 יי" ־ר"" ןעבירש;זיא םע'איןו.'ילז ןיא טניוואד ןעמ ואוו .ייז ץא טנירעל קש ואוו
 םע םאוו םיגרדמ יתב עגילייה יד ןעלהוש ענילייה יד םפייה םאד .'ייני יהנ יל.זיי״*
 סידנעטש ץסיליפ יי!םאוו'.רסיאוו עדנסיילפ דו וזא ןפילביג ויא לאל!?" ייב ןיז טניפג
 .םישרדמ יתב יד ןיא גוא ןעלהוש ך ןיא טניוואדינגוא טינירעליג גידנעטש טרעוו וזא
 ןיסקאיוועב גידנעטש ןאד ייזיןעיז .ןייט םייב רענטרעג יוו וזא ןכילגעג יי] ןנייז ךיוא
 .טקלעוחפ טינ לאמןייק.טךעוו ןזאךג;ע־ועיי!נוא טיכורפ עשביה 'םיורא קביג ייז גוא
 עקביה ןיסקאוו קאמ לארשי ייב ךייז טניפעג םע םאדרעמךע עגילייח יד יקוא וזא

 ייב ץטעבסדא םעטוגםלאקמ ןעק ןנוואד םעדיטימ לידו'.טלעוו רד ףדא םבורש
 דערו לידו !ןיברעוחע םעטוג ליפ ןיז ןעמ ןעק ןתעל םעד טמ גוא .רעמעראכרעמעד
 יד טד? ןיז ןיינעב'וצ יוו םייונ ןעמ נוא .טלעוו'ך רפ ראבצונ ןעמ זיא טנירעל ןעמ
 טק דיא נוא י״י י .ןישנעמ ייב נוא רעמעראברע םעד ייב ןח טאה ןעמ גוא .טלעך
 בוא ןעוענ זיא רעסאוו םהרבא ןופ תוכז םעד טייש עלאננ ליפ ןייד טימיזיוה ןיידי ןיא
 ץנענ ןיקב ןיז לעוו ןיא ה^י"" .שטנעמירענידעגעג י ןמאנ םעד טיש ןיפורינ זיא
 םאוו קחצל ןופ תוכז םעך טיש (שדקמה תיבםעד קשיטניישיסאד)זיוה םעגילייח ץיד
 םרא ןיגילייה םעד ןיא חיוזמ םעדי ףיוא ןבךק,ןייא רפ טכאלש םוצ ןילנובינ ראול רע
 ♦ ('ןראיועג טדבעג טראד ק׳מהיב דד זיא רעהכאנ םאוו) הלרומ ןיז ספת רע םאו]
 תי5 ן^ טלא קנילייה םעד ץפורינ ןא טאה רע םאוו בקעל תוכזב ןיואיגוא 'דיי״ב

 ז טרא רכילמכרופ ןייא טסידד םאד •ארונ. ןעמאן םעךיטימ שדקמה
 גקעלקטזל'ם!]ך־נא ןמאנ םעד טימןיז קפורייזסאוותובא ירד ך תוכזב ע־שבר
 םסיק ןאמורא ץייא אדו טעביג ןיימ ריד ייב ןיטעב וצ לוש יל ןייא ןיא םוק
 ■ימ גוא תונמחר טימ ןעמוניג ןא ןר לא ]םע גוא '.ריט רעד ייב עטיבעג ץיז ןיטעב
 םעך וצ ןדרקיןייא וצ ץיז לאז הלפת ץיש נוא' .דובכה אסכ ןייד ריפ'קלדו ץפונ ץר
 .ר קשענ וצ וצ תולפתו ך ףיוא הנומש ןקלז םאזן׳םיפאלש ד ןלמ ׳ רשלאגדערא

 שא (׳יי 0ך־)
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 ץשאללאפ טינ לאמ ןייק״זיא חבזמ ץפ רעייפ דד יוו רזא טסייח םאד ,רגו דימת שא
 . רעמעראברעלא םעד ראפ ןעמוניג ןא ןייז גידנעטש הלפת ןיימ לאז רזא ןעראוועג
 ןייד רעבא .דנייפ ךיא באה תובשחמ עטכעלש עלא טסייה םאד /וגו יתאנש םיפעס
 באה ךיא"ליידו זירה עגילייה ר ץא ןמוקמ ךיא ןיב סוראו גוא .ביל ךיא באה הרות
 גוא".ערהע ןייד ןופ טראעהור ןעגילייה ןופ טלא םעך גוא גנוניואוו עגילייה ןייד ביל
 ןיטעב ןמוקמ ןיב ךיא ינוא רעפעטלב ןיימ טאג ריפ ןעינקינוא ןעקוב ךיז לערו ךיא

 ריד טעב ךיא .ןיטעב ריד לאז ןעמ זיא ןעליוו ץח טאוו טייצאיד ןיא טא;רחירפ
 רימ טסלאז וד גוא ןרעפטנעי רימ וטסלאז עדאנג ליפ ןייד טימ םאד רעמעראברעלא
 ןעשנעמא טפלעה שנעמא ןעדי רייוו'טסייה םאד .עפליה ערהאוו ןייד טימ ןרעפטגע
 אוד 'זא רעמיעיראבדע וד רעבא .ןיפלעה טעוו איז זא םיוועג טינ עפליה יו ךאדיזיא
 ירמא ןוצרל ויהי .ןיפלעה םיוועג טעוו ףליח ך ליידו .תמא ףליח יד זיא טקפלעה
 מ רעמעראבלעזריד רפ קמונמ ןא ןייז לאז םעי.ילאוגו ילוצי י;.ךינפל יבל ןויגהו יט
 ןיימ ךאד טסיב אוד קד ןיצלאה ץימ ןופ תובשחמ'עטוג יד גוא ליומ ןיימ ןופ ידייל

 ןמא .סעטכעלש עלא ןופ רעזייל םיוא ןיימ בוא טא;רעקךאטש

 קנוואד ןיראפ הנחת עיינ ןייא
 ןייל ןיא ןעקוקינ ןיב ךיא ""יי היי08׳3 ־תיבל ,חאכ ןימלעיג עלא ןיפ ררעל םינלומ לכ י^ך
 דון איוו ,ןעקוקינ ךיא ןיב עךידפ טיט .ם;רעטיצ טיט בוא עדיירפ טיט זיוה ע;ילייה
 ויןע ךלסה דוד טסייה םאל ולנ ׳•י תיב יל םירשיאב יתחמש םילחת ןיא'טלא! םולז^ה וילע ךלקה
 .ךיוא ךיא גאן עבלע)יל״זיוה םט>9 ןיא ןיי; ךיט טפור ןעט ןעיו ךימ עידפ ךיא /ט;אן םולש׳ק
 ןער ׳ ץראה סאל רימ טירפ ןייב זירת םטא; ןיא ףלאל ךיא םאל טייצ יל טטיק 'םע ןע\ו זא
 ריד ןופ םיוועג דימ ןילעוו זיוה ענילייה ןיד ןיא דיל 'אייב ןיטעב ןיימ טיט םאל עבפאק ךיא
 ץא דיו ייב זיא סעלא ןעך ,ןע;יפע; םעטוג עלא ריט ןילעיו רך ייב גוא ,ןירעוו ץטלאןלע;
 ץא דיל איייג טלעיוו ד זיא םויח דע נ־וא ן יפא שי אב טלעוו אך טסאה אוד .דגאה רעל
 טלאוו ,טלעע יד ןופ הןר;שח ד ןאט ב* (עת)קילב.נע;יוא ןייא טסלאוו וד ןעוו ןעד/יגאק
 ׳]יבאה ףראל רע עכלעוו עציטש ןיי1שע;עפעזקב רדעי טסביג וד,ןיראוויג בורק טלעוו ד
 ,טפאהרעיוד ןייז.לא! רע ,טלעוו ר־! היוא םויהא ץבאה לאז רע ,ןעריטסעבקע לאו רע דבב
 יד ןיא ץלא ןופ ש;ע$עז?ב עטסעב םאד זיא רע סאוו ןישנעט םעד ףייוא ןיוש נו'א
 עלא םיררעב םיא טהביג יד בוא גיוא עטונ ןיד טיט נ;וטבא'םיא ףיוא םיררעב וטסבי; ׳טלעו)
 !ינשמי ךדי תא חתיפ קיןסב ןיא טייט# םע איור ,ןע;;וציט$ ע;יי1 עלא גיא ןע;ץניורבע;ע;יין
 ןע;דבעל רדעי טסבינ וד נוא דגאה עץבע;ידפ עטינ ןיד טסגיפע יד /טסייס םל ת*י יי ליל
 ןדי תא חתיפ רעל טגאן םודאל גוא ,ךא;ןעליוו ןיי1 ךא;טא!וצ זייפש ע;יי1 ^ע;בע^1
 ץפ עבא;יל איוו טי4 זיא עבאג םטאנ זא ,ץגאן וצ קוספ רעל ט;ייט /ינאה ןיד טסגיבע וד
 / ד^ת עטנאסךאפא טיט רע טיגיהבלנא רעדא ח^יטא טי;ש;עטא ןעון,םוראו\;ש^טון

 םאד ׳ם ■דמ



 אפעלא יד ןעד ,ןאסערא רל אדו יטערא

 קנוואד ןיראפ הנחת עיינ ןייא
 לא| רע טיינע; םיא טלאוו ןעט אדו וזא רא; ,דנאה ןעלופ ץטיס טינ טינ רע טסייס סל

 רא; ךיז טפענ ר© גוא ,עגעעיא ע;יי] זיא ,טינ רע םיאי; םאל זא דא; ט;י*ט רע ןעדי ,הקךצ
 םיא סאל טא,ך לעמיה ןיא טעהור סאוו רעל רא; ,עעי] טינ סעלא זיא טאה רע םאוו סל זא־
 סוו םלא זיא ,טאה רע םאו ו סטונ ד גוא םנענייא רעד זא ןעביילג טלאוו רע זא ןע־ד ,קבע;ינ
 ןעל ן^יטפרעדעיגטיונ םעד קבע; וצ טוועלאזע; טינ ךאל רע טלאע',ןיבעניג םיא טאה טאל
 טציטז? דעי םאד רפ רך זא ,טגאליג ר^עב רדא ,קבע; ערלנא םיא טעוו טאל זא ןייז ןעק,םע
 ׳טךעקראפ ךיוא גוא ,טאה רע ליפ אדו ם.ילפכ לפכ קבע; םיא טאל טעוו ,טייל עמערא יל
 סעלא (קילבנעגייא)ענ־וןייא ןיא םיא ייב טאל ךאן ןעמ הקדצ ןייה קבע; טינ טעה רע ןעיו
 אייכ טאה םא וו ןאמערא רל אדו רעמערא ךא; ,םערא רעי!ןעביילב לא)רע זא ,ןעזיעל וצ
 יעטרא ןייז.ןדש ןעקםאוו ? יטערא טסייה אדו בוא ,ןבענינ טינ םיא טאל גוא ןיטעבינ םיא
 ׳ומיאן2׳ יד םא% ,ןיי] ע:ןעק,םע ראל ? רעקיה יד ןיא טיילסאוו ןאטערא ןייא ־־־ ־

 רעןייס איל ןיא ןייל ךאר ןעק
 יד ןיא ךדיא בוא םער/< ןירעוו
 ,סעטט עלא טאה רע תעב ז^עט רד טסעמעפ ץלא םאל .ןייניןעלעק,טינרע לאז רעזידד
 עטםאסרפא טיט רע טינ,ןיו# טינ רע ןעוו גויא ,הקדצ ןייק.טינ טינ נוא רע ט־חעלא] סוראל־
 " שמממ טי^ רא}ןאסערא םעל לדו רע טהייה סאל ,ןעלי1א עטלאסראפ טיט גוא דנאח
 ןטיט ,דנ;אה עלעפא ןייא טיט סטונ עלא טסבינ וד טאל רע;ידטעךא3ול ע #בר וד רעבא
 םוראך ,(ריד ןופ םעטונ קבאה וצ טךעוו זיאןעט ןעדי רא;)טעוועלאזיעל טינ ןעלדו ןע$וג
 טייט# ךיוא .טא] ש;פע#ב עלילבעל עלא טקבאט וד זא ץיי יח לכל עיבשטי קוס^ רד טלא)
 זיא טאל רן;וא טסייה סאל יילא ינארק לכב וניחלא רוכ וילא םיכורק ם־הלא ול רשא לודג 'ונ דנ קוס^ 'ןיא.
 זלוא טינ גוא ה^־(ךב רעןלוא וצ רנ)טרעה םיא וצ ןעפור ריס דא;ןעוו זא ז;וא וצ טלעהאל
 רעל זא טסייה םאד ינארק סייכ טנעי ךלםהי קרסב ןיא טייט# םע יוו /]עלנאלרעב רעןנוא ידלאב
 ןבךאל ריס סאד ןיטעב וצ םיא וצ ןעטוקוצ וצ גליד;זיא םע בוא ,םיטלר אלב זיא ע׳#בר
 רעוי# זיא םאוו ן#נעטא ייב אדו טיל ,םיא וצ טפור'ןעט אדו דלאב רע טלעפנע ךיוא נוא
 איד ןיז?עב יצ ,וצקיו# טשיק ץעב וליפא ןעדי נו'א םיא ייב ןיטעביצ יצ טטיק 'ןעב רעלייא
 ןזנעלא וצ טנעהאל טסיב יד ע״ז^בר וד רעבא /.ה^קב יד טליפרע דלאב טינ טלעוו ה^קב
 ןעיג זיא םתאל .גנאלרעפ רעי'] יי] ןעליפךנ)וצ נוא איל ןירעבטנע ייצ ריד וצ ןיעפור סאוו
 ךיא לייד ,ךיויא ש;רעטיצ טיב יי; ליא רעבא .רלע^ ךימ ךיא ע;יךפ חוה םטא;ןיא ייב ךיא
 זיא םאל זא קי] ןעקיםע נוא חוה קיד ןיא ןעטוק וצ טלעוו טינ ךיא ןיב טבייליפ ארומ באה
 טרעוי טינ ןיב ךיא זא םייד ךיא זא ,גנאלרעפ רז;וא ריד ייב ןיטעב ן9יק יצ תוזע ןייא ראל־
 זדה םטא;ןיא ןעקוק ךיא ןעה ויזא איד טיסייס םאל קש שיכלב ךלסח רעש לא אמא ןיאי ,וצאד
 :ןע^וכערברעפ טיט / תוריכע טיט ליפ טיסיית םאל ,רעךיילה עניצימז^ ןיא טעדיילמעל
 ךיא קב הכדנו רבשנ בלב ־ץנמל 'תאב ,קטלעד עלא ןופ רא^ םודא! םיסלועה ןוכר תאז לע"
 ךיא ןעו ׳טיטענ ע;עבי1טזןאופא טיטינוא ץראה ענעבארביצא טיט רד רפ ןטיקינ ^ "
 /חעלעןנ ע)ייס עיא טטבלעז ךאל םייד ךיא',קב ?א עדניז איוו /טלאהניא קיט ךאל םידד
 ץד ןיא ןבייסע;טסאה וד עבלעד תויצט ד הד ןינע;ןדעבערברפ עקו־ינא ךאל ןיב ךיא
 /ךאגן?יו ןיד ךא)ןיל וצ ףדאד םע ידו ןאטינ טינ יל ךיא באה ;ןאט וצ יי1הך1ת עקלייה
 ^נאליפ קד ךא; טיה;בא טינ ךיוא יל ךיא באה,גי;ייד דא;חא דרפא ןיפ תויצט יד ראווצ
 יך ךיא באס לאט ליפ זא ןייז ןעק הלס ןיפ הלצט אד ןיטיה לאז דרפא טנא/ריפ טסאה וד
 •(ןעציייו ןעז?יג םעד טיט)דיזטב הלילח רעד^ ,(קענניא)ננוז^ב יצ ןעדינ 'ם.יןנט טי;הוצס
 וצ טינ /}ע;דעל טיהענ ב^ רזוע] ןיי] לא] איז ,הדנ ןיפ תוצט יל יתפא טגא] רפ טסאס 'וד
 סאל ק1 ןעק.׳עניירנוא ך טיט נעט עניד ד ךיילנ חא ריא ייב םאד תינשב ןייא איד קד
 ג^ז^ב איצ ,ןעטיה ףראל (דניק?עךיא)תילארשי ןייא אדו ןעדינ גה1נ טינ ךיז באה ךיא
 םיא יכ קוס? ןיא ךאל טייט# םע ןעל ,(ןלדו ןטוניסעך טיט)דיזטב הלילס רלא (ץוע^יא)
 רע םאד שנעטא ויזא ןקפענ וצ רעוו^ זיא םע טסייה םל אסחי אלו בוס השעי רשא חאב קי*" ןי•
 איורפ עטערא ךיא טרפב נוא /ןענדניז טינ לא] נוא (רעטורפ)קדצ רטאהלאפא ןיי1 לא)
 ןכאיביפ באל ךיא םאל גיטביר םדוע;זיא ,טנירעלינ טינ נוא דנאט^רפ ןא ןיב ךיא סאול
 עטירפ עלא ייו ןעדינ גהונ טינ ךל באל ךיא נוא ,דיזסב הלילל וצ:ננ1שב יצ ן?א1 עזיד ןיא
 1עק.םע ןעל ,ןיבדז^ענ טייט^ םע אךו הל1ת רל קפ םיניד יד גיטביד ןטיה יי1 םאו/,יעי1רפ

 זיד (ו,ם-קס)



 קנו־אד ןיראפ הנחת עיינ ןייא
 *ד ץ1י טי;רא!5 ןע1ן םאוי תוברסמו ע5לע!** טיט ןעווינ ברקתט ?ןבאל ךיא םאל ׳ץד
 ןידןעקוי1א .(ןעלימ ןעטינ םעלטיט)ידשב ,־ולילל וצ (ןרעבגיא)נ!1עב יצ געש ע;ידתא
 אימ טגערפינ טי;באל ךיא ,חא ןיד רעך אדו ןאזןינ טינ ךיא יבאה הליבס ןופ םינ;נע יי זא
 ׳ הדנ ןופ םייניע איד ןיא היאטא ץנערפ טפ־ואדינ באה ךיא ןיד ןמי םע ,ןאזן הלאד ןעט
 ,טכאנ רפ טלוק תלט ברע ןיזןיטנעב טיכיל ןיטיילע; םסאה וד .ץקע;רפ ךיז באה ךיא בוא
 דימב הלילח וצ (ןדענתא)גנועב וצ ,'ץזן׳טנעב וצ טלעפרפ לאעא באה ךיא זא ןי1ןעןג
 רעד ךא;ט?יל טזן׳טנע?י; לא? ליפ 2אק ךיא םאל ,ןיד ןעקויוא .(ןליוו ןזןונ םעל טיש)
 ןעלניצ ןא טראטינ טינ ןיוע טאל ןעט ןעמ טניל טזעטנע?ינ באה ךיא טסייה םאל ,טייצ
 ןךניצ ןא טינ ירא; אדו רעןוע ךא;חא םאל גוא ת;ע ןעוויב ןידע חא םע לידנ ,רעייפ ץיןנ
 סנילייה ןיד ןיא טצע:ןטוק ךיא ןעק.יזא ימ ,ןאטינ ?א באל טכערתא עלא עלד׳טביל ץיק
 ־יטלעוו טבעגק ר;דניזא ןטוק ןער ןעק.׳ןיטע? ףיאד ךיא םאד םלאי ריד ןופ ןיטע? תא זיויה

 ׳ (קנאזנ׳;)העוסא דלא עפליה םיא ץפ ןטע? וצ (ראה)רזע ןיי1ן?עפ ן?אךברפ ליפ טאה םע
 רע.םוראוו ,ןיפאלטט׳ע? ךא;םיא טעוו :וא ,ןעקיק ןא ןילעוו טינ םימע;םיא ךאך טעמ רע
 .עפליה םיא ייב ןטע? ןייגוצ הןעהא ךא;טאה נוא ,םיא ן;ע;ננוכער?רפ ןיד טינ טנעקרע
 •םיימי ךיא זא רף ןופ עפליל !יטעב !טיק ?א זעק אייי ,יירפ ענדנד עטעדא ויא ךייא וזיא

 טסטיאברע ח טא; רניטראברע ןייא טזיב וד םל םידו ךיא ריא; ,ראוי יירפ ענידניזא ךיא םל
 טייטע םע דו ,ע:פעט<עב ענדבעל עדא טזייפע וד נוא עטינפעז??ע;יי1 עיא רעביא •ךיז
 באל !קנאלינ עמד טיט ׳ןשאמט ענידעלא ףיוא חא תונש״ו ןיידי•־"0 לנ לי י-ז"-"קום§
 ןיא טייטיע םע דו ,עפליל רד ןופ ןיטע? וצ גוא חיה ץד ןיא !טיק יצ טקראטזעינ ךיט ךיא
 עבלעיו ,עדאנינ ־יטיורינ ןיד טיט זיוה ןיד ןיא עלאק,ךיא גוא ךח־נ "ינ" דייסה נ יוב •"י קוס^

 י :ןעכדרבע; ערעזניא ןיטע? וצ זדה םענילייל ןיד ץא ןעטיק יצ ריס ןעקראטע יד ,
 ןפארטיע טינ ךיט טסלאז וד ,טסנד ץיד ריט ףיוא תונשלו באל טא;ר;יטיאברעך רעביל
 -ךד עטיי? ויא גוא ,'טניכערינ. 'םייא רעירפ באה ויא ע?לעמ רגד עשיור;עלד ריפ
 ןאל םעלא יא1 ?א חאה !"יי ןקיראזהז^ ריט טסלא!וד ,ןיטלעמ עלא ןופ ראה טא;רע?יל
 םע יוו הלס ןיפ הןצט איד ץטיה לא{ ויא׳הלות עניל״ה ץד ןיא ןעטא?רעפ טסאל יד אדו
 ויא ,ןעשיה ףראדייורפ ע?ילוע ץיא אימ הלנ ץפ םינד איד ןעשית לא{'ויא ,ןד יצ ףראד

 ירע;יצנייא .טייצ רעך ןיא ןעדגיצ ןא בוא ת?ע ברע ןעד;יצ טכיל ץפ המחנ איד ןעשיה יא{
 וד ןטע'? יצ ־יד רפ !עטיקינ טצע:חא םאמ דירפ !דיערא ף ןופ טעעינ יד יצ עט׳יע;טא;
 טינ ןעלאן ייט ,גנדנ חיפזע רעןניא ןעקגע יצ רעלניק ענייט :יא ןאט ןייט תא ריט טסלאן
 יצ !עטיק וא ןעפראד טינ ןיעלאץיריט ,יי־5ע רעזניא ביל יצ טבעלניא ןייק.זאש זעפריאל
 :עטינפועדע? ערעןנוא עלא גוא חיפ# רעןנוא ביל וצ עדנא# טיט זעזענעט

 ךיסח ני-ינ רא; ;יצאד טועמ טינ ץכ יץא םאל טונ םידו ■ךיא טא;רלצדעסשעראיב רעביל
 םתלייה ץד ץא ןטיקינ ?א ץ3 טייקעצרהטוב תא םייקגידעננ ןיד טיט ו״נל ־.־״
 זניא טםלאו תא ד;ד ע;ייס ףיוא ןקיק טינ טטלא!יד ,דסח נוא וס רך ץפ ליטע? וצ ,ח1ה
 ־•• ימאו ןשא ,טייקכילייכפ טיט גידנעט?׳ זת יד ןנעק, !לאי ייט םשינ עלא טיט ץזעטנע?

 ג־ידמידפש שדוקה ןירד םער קמג קמ םגאז חנזות איד
 ועלהמה תי? רע;ילייל רעןגיא ןעמ ,טלעת רלנא:רל ץפ ראה ה־בהי ס-כלס" -.ילמ ךר־ ע׳^בר
 :םד הי1א ןגרפא טכאבבינרע טאל ,טנייניזע;טאל ענעשא נוא ,ןע;אטץ)ינ זיא
 גזטינ חא עלקמה תי?'!ייק.זא טצעי,רעא,תוריבע ע;יד'ןי?עני9 םיא טסאל וד נוא ס?מ
 ליהיע ענילייה ע?יל ד יא ןעהייונ'ייט ראנ ,ת1נלרק,ןע^יילב יצ טי;ךיי1א חבזט ןיימ.ני'א
 ןתואר רזניא תא עיהטל תיב רך אדו ויילנ חא תיעק^י תולפת ריא ץא ץ:אז ריט סאמ
 •ערעזניא טיט יד ןע;ד יצ חוה גילייס ןיד ץא ריט ןעטיק םיראר ,תונ?דק׳ אדו ךיילנ זיא
 רמטיב ׳ באל ויא םאל ד;ף ע;ייה רפ טברופ רלעז באל דרפ עטעוא ויא רא; ,תולפת
 ןומוקינ ץב ?א םאמ ריפאל ,תוריכע ע;ידנ ןיד לסיפ ריס טקלא!וד טא; רעיל רד ויא
 ¬ ופ תובז רד תא .ח1נ?רק,אדו ןשע? 1א יי טסלא{ תילפה ע;ייט ניא ,ןשעב זיוה ץד ןיא
 דלת גיא ,םשכעלזןי עלא ץפ ןרעיי טיסעגבא ץלאי ריט זא ץיטע ;יב ז;יא לאן תולפת ך
 דזלא תא ,רהאפע;ןא נוא ןעצרעטט׳ ןא ןעלעבענ ילניק ערעיד ץלא{ ןעידפ ערע;נא!ש
 2יפ חעטלין יי ניא ׳ץ?עי.ט ןעק.ם? םאו.י םטכעיע עלא ןופ ןעשיה ןייא יטסלא{ רערעכ
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 ןענוואד ןיראפ הנהת עיינ ןייא
 יצ טינ ןעלאז רעלניק אך בוא ,םייצ רעך ראפ קרעמ ןעסונע; ־יצ םי;ןעלא! רך;יק ף
 טיט רעדניק ערעזנוא ןייז.־וצ לד;מ ןייז.הקוז ןילא!, ריס ,ןירעסל¥ אד ןיפ קלעוי ןעקיגענ

 :הרות רע;ילייק רעך וצ ג־יא טייק״שעליא וצ תסנ
 ףאל טתב ת ,טלעוו רעצנאנרל ןופ גי;יה ר;יצרעודסעראכ ףד טעב ךיא קחיךלםא^<
 ביוא ,יניז ע;יד ףייוא ןיינעמ םעל לחומ ףאל טתב ת יטהייה םל עשפ לע רגוניי ןי? אשינ
 ןע;יד ריס םאו;ןי#;עס ריס גוא ׳ןעגידניז טינ רהעמ לא! רע לבקמ ףיז ףייא תא רע רא;
 /!גידניז טינ ןילא] ריס זא ןיל וצ ל3קס ףיז ףיוא רעמ# זיא ,טולב גוא ש י ילפ ןופ קפאשב
 ןיסיה ןנעקןילא!ריס ץראמ ךזגוא !קראטש טסלא! וד זא טאנ דכיל ףיד קסעב ריס רא;
 ,טגא]ראפ ןענידןעיורפ םארו 'םיניד איד קסיה ןע;עה ןילא! ריס בוא ,הרות־ענילייה ןייד
 ריס ןילא!ה! תוכזב נוא',ןידניצ טכיל ןופ גוא הלנ ןופ גוא הלה ןופ םיניד יד טסיימ סאל
 ג ןסאל ןזכא ׳געס עלזנוא ןיאשדקסס תיב ןינב םעל ןחע1 יצ גוא ןסוג םעלא וציקי!הקד

 . הלפתה תיגהנה
 קוספ םל ליוו ןעס זא םהב *חי םדאה םתוא השעי רשא יספשס תאו 'תוקוח תא סתררשו טייט# קום| ךיא
 שודקה רקה ןייחיא טביירש ץיוחוה ה!עשל יבר םארו ןהעל ןעס לאז ןייה# ראפ טבער
 ןיי1 םיחפ גוא גידעבעל לא!שנעס רעל ׳סיב יחי רעסרעוי איד ףיוא התייפא תירעי תוחיל ינש
 תא סאל ןעד .טייקרעיורט רעדא טייקפאל# טיס טינ רעבא .ןאס אוצ״טסניד םטאקןיא
 םיכאלמ עק*ב יד ןופ טפאיכק יד טמוק טיסניד םטאנ ןיא ףאל# זיא שנעה# זא ןסיס רקיודנא
 ףיואטינ זרפ ןייק_טאס'רעזא ףאלש םיאי קבאס ידגוא ןי#נעס םעל ןופ רעדילנ ד ףי־א
 רעלילנ ע;יד ןעל הך1תל הלפת ןייז רע טסאז ראפ םעל ףלוד טעב ןיד ןופ 'קיטש וצ
 םטאנ !אה א!>צ ביילא איוו ףייז טקראט# #ט;עס רעד זא רעיו#.עסיוט איוו ףיילג ןע;יד
 םהב יחו טו^יי; . טי1ט איוו ףיילנ ןייז.ןילא!דליל; ע;יד זא טי;ארומ ןייק״רעטאל'טסניר

 ג גידעכעל עלא םיא ןיא ןע;יי1 איד
 םלא ןב ןייא איוו םיגהנמ עכילטע ןיביד# ריס ןילעיר ופ# ףור^ו אוה ףורב י׳ישה ד1בקל
 דכ הלפת ןיד טיס ףיויא ,ףיוא טייט# רע זא אירפ רעל ןיא קי!גהונ ףיז לא!

 : אבה םלועבו ה!ה םלועב םיבתאו םיבוט םילחל ןיי1 ה^וז רע לא!םעל ףריד
 ייב גוא הליט רל ןופ קלה גיצכעזא זיא ףאל# רעל זא ןעקייוו ןי#סגעס תא ליל יייי המ
 טאל רע םארי ןא טביד# גוא לסי׳ד םעל ףיוא ן#;עס םעל ןופ הס#נ יד טיי;טכאנ
 וצ ףקית ב;וחס רע זיא המ#;ןייז ןיש;עס םעל םויא טרעק" י״שה ןעמ'אונ ןאסינ :נאט ייב
 ףיוא טקאט יע דלאב אימ םיסקה יד ןיכיד# יזא נוא ףובהי ם#,! ןביול וצ נוא ןעק^
 סל ךתניזנא הבר , הלסחב יתסענ יב תרזחהש םיקו יח ךלמ ךינפל יגא .דדמ'ןי}א^ ףע לא?י ףאלש ן'י!']יפ
 ןיבעניג רעליוו ריס טסאה וד םארו גיבייא טבעל םאמ גיגיק רל ףיל ביול ףיא שטייט זיא
 ד ט#אט ןעס רלייא ןינא!ןעס געס םאל נוא ,טייק״סיואברל סיורנ ןיד טיס הס#נ ןייה
 ןופ טכאנ ייכ קעויא טיינ המודקה הס#נ ד לייט נוא'םשי ןךכ_טינ טייט# אל ליידו 'דנעה
 רע רעהינ םורל .טרא םקילסוא םעקיא־ןיא ןא יי!ףאלש ןיא רע טור יזא םלא ןב םעל

 רעסי;םורל ד;עה איל ןי^אטינ םוא ץלייא ריפ ןייב אוצ 'טי;נוא םלה# תארי.קבאה אוצ
 רע, לא! היוא טייט# רע דלאב איוי זא רע^אוו טיס ילכא טעב ןיבעל ןילעס# וצ ןעק

 :לאי; אירד.* דגאה 'עקילטיא ןעסיג פא זומ גוא ד;עה איד ןי#אמ ףבית
 ןיא םרדס יבלחב ןיבי ףיא ןינא!טינ לא!#ס;עס רעל זא טייט# ׳ב ןסיס ףורע ןסלו# ןיא
 ןיא טהע!י׳־#ה ןעד .תועינצב ןיד טי; לעמ ףיא זא ןהע! טע׳וו דעוו רעסצניפ רעל
 רעביא תא הקב# ןייז_ידיבכ ץראה לכ אלמ טייט# םע ןעדטייקיסכיל רל ןיא יוו רסצניפ רל
 זא נוא םעלא קא 5אק קי!רעקיא טניל רע ןעמ ןאס ןא דסעה סאל ןעס לא!םו־ד עלא
 רל תועינצב טיינ םאמ רד ןעל קרעמ טקעלאכ ףוג ןיד ןיו# טעט ןיצע!ףי1א ףיז טעמ רע
 קוסע קא .אבמ םלועל קלחא קבאה סאע טייל איד ןופ תא גוא םיה# תארל םימע;טאה
 ןהע!וצ קד העיז ףיא לא!הפלצ קפ תוכז קנעע #טייט תא סאל וינפ .־יזחא קי" ינא טייט#
 ןיי;רד ראפ טעמ םע שטייט זייא סאל יינעש וייל םשיו ךלהי יינפל קי? טייט# ףי1א .חקיכ# יד
 ע;יד וצ ןיבאה געו;א ריד טעמ הקדצ ןופ תוכז רעד ןעס ט;ייה םאל טייקלסכערי;סאל
 חיכז רנח טעוו ןי3ע;הק^ רן 'ראן לאן ןעט זא םיטמ .יתמוא ןןיטףד יזא מך!8

 ןופ ׳ר

11 



 הלפתה תונהנה
 ןיי{ גדטהה ןעגעמ טי;ןילעע םינרשקס ד םאל הל?ת ןיד יצ געווא ןינאה ־יד הקדצ ןיפ
 הלפת רעל רפ טאק גוא טבלאטש שנעקא ז# קהירש םירפס עגילייה ך רעכא י ש.ד רפ
 םורא־םיא ט;ארט ןעט יוו דלאכ וזיא ט;א$ אבי ,רישש אהי קא טהנילע טאה גוא ןכעניג הקדצ
 םעל ראפ ץאלפא טכאס םמא ןע״גור גיוא הקדצ ןופ םיכאלס יל םיא ראפ ןעייג זיוה ןיי] ןופ
 ןייג םיא רפ טעמ הכלן יל דליי ייג״ל קיי קוספ יעל טגייס סל גוא ןיהעגיג הקדצ טאל םאל
 ןענעק טי;םיא ץלעמ םיכאלמ עחיכ גוא ןיכאס געוו ןימטא םיא טעמ בוא י^עפ ךידל םשיי
 ןמא םד ןופ םיכאלמ יל רעילפ ןעייג ןלע ןג ןופ ריס רל ןיא טמוק רע ןעוו ןעל ןיטלאס ףי1א

 יי1 ןעל העלכ רעאמ ףיוא טיג ץסיייי גוא ןמא ןינא!.יי1 ןעריפ ראפ ר*הצי רעל יי] טוט טייל
 יינב ייהי הםגתי>א הגועה לכ טגאץג ןיהאל םיסכס ערעסוא גוא ןלס םל ןופ הכלה יל טי;ןיועה
 טייג ןפא רעל הכלה רסאמ ףיוא טינ סייוו בוא ןסא״טגא] םאמ רעל שטייט חא סאל סיסגת•
 ןעמיג זיא רע זא ןיכרא^י;ןעגיל זירעסלע עגייל םאמ םות;א ףו רזא המיתל ןמא טהייס םד

 ש;וע ןיד חא ה$ל3 ןייז טינ רייא ןאק״ןסא רעל 1זא ,טנאקיג טיג רטאפ ןייז.טאל נו*א ןיילק
 רתוי ןמא הנועה לתנ ארמג יד טגאז ךמא .ןועמ םימותי םולשו םס ךיוא ןלעמ רד;יק ע;יי] זא
 ד טלאמ סאמ םעל ןופ רכשי רעס טאזז ןסא טלעפטגע סאמ רל שטייט זיא יסל ריבסיי ק
 טסגילע ןיגא[ לארשי יד ןעוו טייטש ףייס םוצ .ןמא ץפתת1ם עקי1ר;חא םע גוא .הקרה
 ןכאס גוא טכיל םימ;פארא ןהד גוא ןרעיוט עעדר; ליפ לטיה ןיא ןנעפע יד ןיכאס ,ןסא
 היכאלמ עגילייה ד גוא טיג דנע ץיק.טאה םרו החסל גוא תומלוע עלא וצ תובוט עסימ;
 דץויא .םעך ךרוד ןטוקאכ יד סאמ טכיל עסית;יל 'המא י״שה ןכיול גוא ססשס ךיז ןעגיד
 יי1 ץכאה הפגס גוא רכל ןופ ןעוויג הך?א ץא־ ודו #יז לארשי ד ןעמ ףי1רד רכש רל חא
 ץא םמא טפור ןעס גוא הריס עץיכ איד ןיד לטבמ ץגאז ןמא טסנירע רעילךרוד ט;אק;ו
 ןסא ץי1 ךרוד םאו;םעל ןופ תוכז רד ןטוק זאל גוא םיסמב ןופ ןירעיוט יל ט;יפע לעסיה
 ויד היאא 'ץא חא ןיילא רע ןעמ ן?ו^ לכס ןיראמיג טגיפעיג םיטזול יר^ איד ןע;יד ץגא:
 חא גוא הלפת טוט גוא ןמא טסגירע ט;א;סאמ רעל' .ץיז ליצמ תוכז רל יאדוכ םיא ןעק
 םיא ףיויא גוא ,ןלע ןג ןיא טסויק בוא םימסל ירעש איל ףיוא םיא ןעמ ט;יפע קיספמ טי;
 לעו;דככס ריס ןע;יי1 סאמ איל טנא] י׳שה שטייט חא םאל דבכ# ייבכם יכ קוסכ רעל ט;אן
 םאמ רעלירעכא .ןלע ק ץא הלעס עכיויהא ץא רע טסוק ךיוא״ץד.דכנמ ךמא איד ךיא
 י״שה שטייט חא סאל ילקי יייבי קוספ רד טגא] םיא היוא הסלכא ףי1א ןזיא ןיימ טיג טגא]
 לויאוו וזא הלס ד;;? הךס ןעטעש ראפ׳ךמא יד ךיא לעמ ךימי ןעטעש ראפ סאמ ד ט;אן
 ןעגעפע טיג םיא |ע1ן לאז רזא םיסזרל רעז^ אד ןיראיייכ טגיפעיג טיג חא םיא ךרוד איוו

 :הרצא ץא ןייז ורר טעמ רע זא תונןיזור ץפ רעיוט םעל
 טי;חא םע םמ ןיכאה לארשי.תולפת יד הלעס עעיורגא רפ םאו;טייסש םיר^ס עלא ץא
 !טלאמ טי;ןער;ןעד תולפת'ערז;וא ןא ןגגייס'ת1םל1ע ^א ןעל ןכייר# וצ סי1א 'ךילגיס
 וצ לפקמ רעכרד טצעןיג ןע;יד םיכאלס דגיחוט ליפ ןעג טאהיג טיג םויק ץיק_ץ#4עס ך
 תודוקנ ייל גוא ת1יתוא יד גוא רטועמ ד זא םרמ 1י^ טייט^ םע יוו וזא ת1לפת 'יל ןיד
 םינולס ד גוא ןיכיילש וצ סיויא טי;חא סאו;ד1סא טאה רל;וזא3 םכילסיא/טלייציג ןןיד
 ןנד ל׳לוי טיס לוז^ ץא ללפתמ ןעגיי!ריט זא טלפכ .תורוא עעיורג תויתויא ך 'ץפ ץכאמ
 ץגע,רןע;יי1 תולפת ערזגוא גוא שלקסס תיכ ןיילק סל טגייס ןיסייה ןילוש עגילייס ערזנוא

 ריסאיסננ ונימ :^ךקמס תיכ ץא תולכלק,ברקס ןיעגייז.ריס יוו ךיילג חא רזא תונעו׳ראיד
 םיסמ ת1תלשו לוחכ ללפתמ ןעגיד ריס סאו;תולפת ערעזנוא םאד ■ארק;רל ןיא ןעניפיג
 ןישימצ גוא םיסמ 'דיסלת עמ־יר;גיצנאונצ גוא טרעלנעו'ןעוו;ןפתס ן3אץ םאל םיכומ
 ןעוייכ ןעגייז.יד י;ש תלכ תעשכ ןעימג ןעגיייז יד ,כא^י "ימ י" םיאיבנ ידד ןעיויכ חא יד
 םורד דמעה אס3 םד ח3 םלויעיןיטשלעהגוא םעד ץפ טמואוויג ןיכאהינוא םילוד;םיסכמ
 קימפס טי;חא נוא טלעטשג ןבאל םיסכס ערזגוא יוו רדסה תולפת יד.טנא] ש;עמא ןעוו

 *יד גוא ץורקא ריא ןופ טלעמ םע נוא י״שה רפ זו^יועפ ריא הלפת יד טוט 1זא ןעטיס ץא
 ?וא ןעעיגעג יי] ץעל י״שה ראפ ןעס-וק ץלא[ תולפת 'עלעטיא זא וצ רל ץפלעה םינולס
 תטישיס נוא הלעמ רעמ ןבאל םיקידצ יד םל םילפס ץא טייטש ךיוא.ת1לפת עלזגיא ךרוד
 מחלא ׳הל םתא םימ סייטש םע.יול 1זא רלגיק םטא;ןייסייה יד ןעל םיכ^לס יד ץפ י״שה רפ

 (׳א שיזי)
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 הלפתה תוגהנה
 !ז*< ןיצראה ןימא;ןיזןיס לל8חזן חא טינעז? רעד זא אונ םדבע ןיסייה םיכאלס אד ;יא
 ץראה טיוגא זא ירעש טינ טר;אי1 י״שה ששייש זיא םד יעב אבל אנמחר ןגא; םישקזו עיזעא ייי
 חא ןעש זא רעיגא .ןג רג;טסייה אוזא דיייב ערעך;א טיש ןעשיש ןיא קיספה טינ זיא נוא
 נוא £א םיכאלמ איד ךיז ןעוט אוזא הרשע הנומש5'ךא;זיג רמאש ?ר} ךא; ןופ קיספש
 אמח הלפה איד ןעוןע; ;וא סינאלס עןיי3 ןעיןיק םע טרעיינ תולפק ד !<< טינןעזןע)

 : סיפידקומה ילוספ טסייח םאוו טרא ןיא איז ןעסי1ט$ ראפ ;וא ןדעל
 ןופ ןייז לאז רע ידכ ןיידא ל-ויש ןיא דפ ןיי;יצ ןייז טנלאוינלא;ש;עק רעילטיא םי" יב ־עדי
 :לוש ןיא מיי1 םוו עלא ןנעמ רכש ליפ וזא ןפאה ןהעיז ע^׳רע יד ןגתד ןהע^ עע^רנן יך

 הריש קרפ
 אמ םלועל ורמואל הכוז הזה םלועי הריע קריןס קסועה לס רזעילא יסר רמא

 אלרישהשמ
 וזה םלועס ה־ויש קרפ? קסועה לכ
 תוושטח ןטועמו השק ןידמו ;

 יו תושעלו רומשל דמללו דומלל הכוזו םיגהינ לש הנידמו חיש0
 :אבה םלוע ייחל הכוזו'םימ:ךיראמו ולס םנקתמ

 דיגמ וידי השעמו לא 'דובכ םירפסמ םימשה .םירמוא םימש
 .רמואו :הס יקשויו ל5ת 'האולמו ץראה ךל .תרמוא • ־1
 יולל הלדו רמא עיסנ םויל םוי .רמוא םוי :קדצל יסצ ונעמש תורמז
 דמ שממי :תאילס ךתנומאו ךדסח רקוגס דימל • רמוא הלא
 וב יס ירוא ימוק .רמואו :וכלהי.ךיצח רואל הלובז דמע זת:עמש
 בה עד:שמש םידעומלח־עהשע .רמוא את המ הר: :חרז ךנלע ך
 כ3 םיסמ יקידצמ עיקרה 'דרזכ וריהזי םיליימהו .םירמוא
 טש סימעה תא 'תישע התא ךרסל ״ יאוה התא .רמואו :דעו
 וק התאו םהי> רשא לסו םימנה הילע דשא לסו ץראה םא;צ

 ע;יי1 ןופ קרעמ ד נוא דוב; םטא;ןדייצ רל ןך5יה ד.ה־3קה ט3יול ןגא{ ןלזמל יד סוטע
 ל#שא ?,א טשענ ןישינעש ריא םורל .עיק־ן טסיייה םאו; לשיה רד ןיגאז טוטידנעס
 ריא גוא דרע יד זיא טא;וצ .ט;א; דלע יד ץיא :טאנ ןיגישכעשלא םעד טגיול נוא זעא ןופ
 דרגן ר־ן ןופ קקע עלא ןופהרע יד טצא^ךיו־א .ריקז עריא נוא טלעוו עצ;אג יד געליפ רעך
 ןרעמ טרעהיג לאז םע זא זיא קידצ ם'עך ןופ טייקדיסולג סא; .ביזל ןייזטרעהי; ריש קבאה
 גאש ןייא ה״בקה וצ חג#א טנא;נאש רל םיי :טאנ ט־מ־ח םורד.טא;וצ גנאזיג נוא געביול
 ערעדנא ר; וצ ט5אנ ןייא ןופ בוא רלנואוו סשאנ״ןיפיול וצ דיירא ןי;אז טוט ץועדנא םוצ
 וצ זיא טיינ רפ נוא ףיויא טיינ ןיז יד ןעיו;רעדעאוו םשאנ 1ףפ טפאומעשיווא ןיזיווע; טועמ
 ןלייצ רן ןעש לא)איופ רד ןיא טגאז טכאנ יד הליל :טאנ טגיול םורד רךגואוו םשאנ ץ5יול
 הש#נ רעייא םארו טאנ טגיו־ל ןישנעמ ריא םורד.טיאנ רעל ייג תשא ןייד נוא'רקח קיל
 ליש# ןעייש# ה;;ל ך נוא (וז יל טגיא;ןיז ד "0"':קראןקייפ עלא טועקימוא •ךייא טועמ

 טוג זיא םע לוז יד טגא)ךיוא .ןייג יי] ןעוט ןלייפ ענייד ץופ'טפיל רל וצ גגונאוו רעיל 'קא
 רד ןופ ן;אל#ג ט$א רעוו ךיא ע#שאןר ןעך םשונ ףיויא איול ץשכעל# ףי1א טא}ןגיא וצ
 איי5 רדיוו טוט ד1בי> םשא;ןעל טפיל ןיימ ףיויא ןייש# ץפיילפ טא;ךיש טלא|ג טזאל ףנבל
 םניל ןיילקא ןפוריצ ןא רעע ךיא ע#שאל טגא)הנ;ל יל "יי ':טא}טפיול םורד ןעי# זע״

 י#או עלא ןירעיי רימ ךרוד ןער טאנ ןייחל'וצ רעיש ליזאוו ךאל ךייא באה ןיז רך ןי;:
 וצ חכ#א ןיגאז ןידעש# יד םיבכמ :טאג טפיויל םורל טלעש#י; םילוט םישי גומ
 תזינק רעיל ןופ ןשהייל'יי] ןלעמ הר1ת רד ןיא קלה 'סאוו םישמ יליטלת יק_ךצ י־. ,..
 ןלעו;םורפ גוא טכגס טייל ליפ וצ קאס םאוו יד נו'א .לשיס םעל ןופ טיטרעקול סאד ךו

 אייז . (׳א ם׳יקסג
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 הריש קרפ
 ץי$:בע חיך?נ:ירק ףא .םירסוא דזב? י;ןע :םיוחת#? ךל םרנזן׳ה אבות
 תעןיח 1תכם ויתוביבס ורתס ד$ח ת?ל .םירסוא םח ,דק םיננע :ורוא ן4ן
 סיר אצומ זל^ע ־סמל םיקרב םירסוא םה המ םיקרב :םיקחך׳ יבע םלס
 ותנובתבו ותס:חב לבת ןיבמ וחלב ץרא המ .יריע רמוא חור :ויתורצואמ
 קוחרמ יגב יאיבה יאלבה לא ןמיס?י ימ ןופ^ל רסוא .רמואו :םלטצליהט^
 ויןלע דמ ה^ועב חרבי לארביל לטכ הלחא .די? רסוא לט :ץראה ה*קס יתומו
 התא האללו ךתלודג םייהלא ףיגת תובדנ ם&נ • רי? םידמוא םיס^ג :ןונבלב
 הצקמ םיאליג הלער.םלמ?ב םימ ןוסרותתלוקל .םירסוא םה ,יס םלט :התנגוכ
 .םירמוא םד חס תורה; :ךב יג;עס לב םיללוהב םי־מל.רימ׳ םידבוא תונלעמ :ןדאה
 :םלבל תורה;!ואשי םלוק תורדג יא£ג .רסואל :ונגלל םירה דסל ףכ ואחמו תורדג

 י :״ םורמב 'רידא םל ילב^ס םירידא םיבר םלט תולוקמ .םירמוא םימי.
 לוק .ריוע םירסוא םיגל :ורקח םלועל יב בוט יב י;ל ודוה .רסוא אוה המ ןתיול
 .־וי? םרמוא'םיגיגת :םיבר םימ לע יי םיערה דובכמ לא םימה לע " י " *
 ןמית יאובו ;ופא ילוע .ןדע ןגל ריש :תוטוהל לבו םיגיגה ץראה ןמ :ל תא וללד
 טעו ו טא; טק;יקי) סאה טא)טקקק טא;ןיגא;ייז. .גיכייא וצ ןרעטק יד איוו ןדמייל יי1

 ןיי1 אייז לימה יצ ר^לה ד קיא רא;גיצועפ לארקייד וצ ה^ותא טכאסי; קכאה ןקלאיי
 גוא ק;רעז?צ;יפ ןיא ׳קעקנרא? ראונ ןיי] טומ טאג קנאן ןיקךארר ך םיננע .ןיטייז עלא ןופ
 ןלעוויי!נואיק)עפעקכ עקיחצרסאוו קנעל ןע;נייככ וצ ידכ קקלאו} יד ןיא העוסקיז
 חכקא ן;א;ןצילכ יד 0יקיב :טא)טכיא םורד סיקק ןיפ טייצ רך ןיא םיקידצ יד וצ ןס ןלאו?
 טקמ םעך ךרא בוא ק;עך םעך ןופ טייצ *ך וצ קצילג ד קפאקאכ טאל רע ה״בקה וצ
 ןפיאקכ טאןד רע ה״בקה וצ חכקא טנא;טקמ רד חת :ק;ךפלעןדכ ע;יי1 ןיפ םי1א רע טהיצ
 ר© קיז טיט גוא טפאקקלק קד'טיט טייבכג ןא רע טאס טלעמ יד גוא חיכ ןייז טיט דרע ך
 לארקי ד הרות ע;ילי'יס יל ן?ע;וצ דרע רל וצ למיח יד טקיקג רע טאה טייקיך;אטק
 דייסירפ ם1רל וצ :וא טקמ ןייד ביג ןופצי וצ רים ףייא טגא;ה״בקהטקוורד טגאז רעט ךא)
 יל ןיא דרע רך ד4ע ןופ רטנעט עןייס גוא ןיטייונ ןופ ןיז ע;ייס ן;נייככ יצ טקמ קד טי;
 יוו לראוו וזא לאלקי.ד *יצ טגא} ה״בקה טק*ן יוט ך לס :טא)טכיול םורל סיקןק !י* טייצ
 םעלא ןופ לאלקי ייל ןטיחאכ ךיא לעמ וזא טלעוו רל קפ קטייז_עלא_ ףייוא טלאפ יומ ד
 ע;יי1 ןיגאלק טיעו; איויט ד בוא זיורא איוו ןעילכ קלעוו יי2 :וא קטייז עלא היוא קזייפ
 ןנעל ך :טא)טכי1ל םורל דלאוו קא םי1ב )ע;עטא אימ קסקאינ זלעו;יצ ןעלצראמ

 הלח4 ןייל ןעיו.זא ה;ךכ ןופ גוא הלל;ןופ ןגערא ןכי1הי)ףיוא טסאל טא)וד .הליק ן;אן
 :טא; טכיול םורל ןעקגעל וצ טיירפי)ןא זקא וטסאיל ןיגעד יצ גיטקךאן נוא דד? זיא
 עקראטקייל ןופ גקמורכ בוא לוק עקת;םאל ן^וויקפ ה״בקה וצ ברל ןגאז ר$אמ ך 0יי
 ריס'ןעוט דרע רליהיויאבלאה :וא לטיהיקא בלאה ן־ךאמי; טליימ וצ ןקיז יל זא ןרעעאוו
 :טלעוו רל 'ד;ע ןופ סלאוו יל ןתיידפ הרא טוט רע :וא .טא)קקטכאטלא םעל ןליול
 עלא ןער רעקאיג ערעדגא ןופ ר^ןעפ ןע;יי] ריט .הריק ןינא;רעקארו ןילאווק יד תיממ
 טקעלאכ ןקל ריט ליירי נוא.ז;וא ןופ הא;ה ץפאס :וא ןלאווק עלעסיא ןופ ןעקנירט ןואה
 ןלער;םורך.וצ לאז;עלא ןקק :וא טפעזעיג.סיויא טי;לאן? קיה ריט ןרעוו םורד דרע ירד ןיא
 ןיפייט ריט קנא;ןילייט יד תירהנ :ףליזד ןייד הרא זיא קחקל ןידכ :וא טא)דילי וצ ן)ןין ריט
 וצ ה״כקה וצ ברלא לוק סיור^ טיט ןכייח רל ןעוט :וא רלנאנא וצ ר;עט ך ןפאלק ןעוט
 דרע רל הרא ןטקא טזאליג וטסא׳ל ז;וא גוא ךכיה ןיא רקאוו לייטא טהסענ וד זא קא)
 ןכייח רפאמ עטיקיכיא יד איוו טוג 1זא ךאל ןקי1 ריס ןסיויטק רפ ןיליריט ןלא^ םוראל
 זא רעט ה״בקה רפ הריק קאלסיטייד ם'מ':טא)יוצ ןכיול :וא לוק םררע< ףיוא רעאוו יך
 יפראטק וטסיכ םי םעך־ןופ ןל;יא עקלאטק יד קפ רעטגוא ןרהאוי עפיור;יד קפ תולוק ך
 ייכ ףיוא טא; טינרל טייל ריאי ט;א;ןתימ קיפ ר^רד רל ןחייל :לז?י׳ד קא טא;וד יי!ןוט

 :,א (,י ם׳ןענ

14 



 הריש קרפ
 עיבטיו יכ .ריע רמ1א םצדיג:וידגמ ירפ לכאיו ונגל ידח אבי וימע? ולחינ? יחיפה
 •__ . _ * * * . • • • 1 י ^ י. • • . •

 :הנובס? ם:מע ןנוכ ץרא דס:המ?ח3 :!.םירעוא םס הע תידע :וחועםי־וה עאד?

 :וריע; ףא ועעירת:רב'ופטעי םיקמעו ןאצה םירכ ועבל .םירמוא םיר?ע ראעו
 תא טופעל א? יכ " ינפלמ רעיה יצע וגנבי זא .םירמוא הךע?ע תונליא
 לוכעא? עוריתה אצמו ־יעאכ " רמא סכ .ריע רמוא ן5נ :ןדאה י
 ךיא סאד גבייא ה״בקה ןיחול ךאד ךיא וט קנאפ וצ ךיס טסע;טא; ןעוו ןעל ןסינ היוא גוא
 דאנג םסא; ןיי!טעוו םורד ב׳דוועל םיקידצ יד וצ הךועסאריס ןופ ןכאמ וצ טייבפג ןא ץפ
 טאה טאנ רע;יסכאסלא ר'ך יסאוו םעד היוא זיא לוק םסא; ןגא;סלפ יד םינינניפייא ריס וצ
 ןי^טגעס םעד ך;טק ליויאוו ךאד רזיאוו םעל היוא ןיד;יא עסיורנ יל ןעסערוט# טכאסג
 : םי םעל רביא ןפי# טיס ןיק וצ םערוט# ןסיורג םעך ןופ ןועוו לויציג לא! רע ךאס# רפ
 ריס ןעל טלעוו רך ןופ #;עפע#אפ ריא טאנ טפיול ןגא;םי_ םעל ןופ #יפיעסיתג יד םימבת
 רד ףיואםאו;#;ע$>ע#א3 יידועלא סי ץאקע!ריס ךייא ןופ רעס רלגואוו םטאנ ןהייינ
 רד חע ק :ןפאח טי;יי1 ןאמ ןעס לייונ טא;ןביול טגורג 5אםעל ןופ #יפ עלא ךי־יאיה#^
 טרעגגוהינ םי1א ןע;יי1 יי] לייע טפארק טיס םיקידצ ןיגיסע!וצ חא גגופאה ןידכ טגאן ןלע ןג
 וד םוק גוא טעוו ןופס וד ךיד קערד רד םורך.טאג ן;יד וצ דפ טלעויו רד היוא םקונעת ןופ
 טגייכפ ןיימ זאל טייע ןקעק# לאזםיס1קפ ע;יי!סל ןסרא; ןייס ןיא ןעייוי יצ םורד ןופ טגיוי
 לייע ט;א! םנהק רד םעיינ :טא; טיגיול תוריפ עסונ ע;יי)ןסע לא)גוא ןסואג ץי1 ןיא ןקיק
 ןאס וצ טסול; טאה ץראה קי!םאו; ן אסיג טאןר רע םלוע םעל היוא טא1 ןעוויג חא ע#ל רד

 גירע^וה םיא ןכאס וצ םיא קגיל# וצ ץיא ןסואיו ךיא וט םורד טא/ןניראצ רד וצ
 םורך ריס ץא ןסיק טק ןלעוו םסוג ןופ טלעוו רד היוא גירענ;וה ןעוק ן;ייז םאו;םיקידצ יד
 םע גוא רדלעפ עססיע ד ןעידפ ךיז ןילעי;יי!ט;א)ריחס עססיוו יל יכדמ ז טאג טפי1ל
 עססיוו יל״זיתא איוו ןעילפ גוא ןסקאונ ןסדאן טעוו םע יסלע עזיסיוו יד ןעיירפ ךיז ןלעור
 ואוו ןסרא*! טעס# ע;יי# ןרעוו טעיוב;ןסראל טעו; םע לוק ךיוהא ןפייח היוא טעוו רידס
 רפיעל גוא טעס# ןלעוו ןסלע?; טאה;ןסראל קאזי ןרעסאס רא; .טסיוו ןעוויג חא 6ע
 יי1 ןילעיי מעפ ץיפ# ד ןיפ ןיזלעפ ד ןיא ץצי1 םאוי ד קניז ןלעוי יי1 חעיי טעיובינ
 זז׳בקה .הרי# ן;א]רדלעפ ך חייש :טא{ ןיחל וצ רדעאוו םסא;ןעהען לאז ןעס ןעייד#
 ץייוו ןעיי!וצ טוג זיא דלעפ ספלעוו זא טייהנולק טיס דרע יל טסעפ דנורגק טאה ראה רמוא
 טייכסיג ןא ןלסיזד ד רע טאס ךיוא רקיוב ןע;עס גוא םפי1א ץפ רןכיוב עס־ט רדא חאק׳נוא
 ד ץא יפיל; טנאס ןעס ןעיג זא ןגאז רסידק ך תיקידטאג טכי1ל םורד ד;אס^ רפ טיס
 ץיז^ גוא ןיק ףיוא דלא3 לסיירק ך ןעוט ןיסייפ ד ה^יויצ ד>אוניך ט^יילינ רגמרעג

 תויצס גוא ססוג ליפ ןעוט םאו; טייל עסיר$ ך ךיוא 1זא ־קסרע;ערלגא איוו רעס ןסקאוב
 ןופ ןע;;א] ף םימח תליבש :טא; טפיול םורד ה״בקה ץפ דא;ק םוצ ןעוק דלא3 ייז ןקעק
 טייצ רל ץפ ןיגיול גוא ןפוד טא; ךיא אוט דרע ןיפיס רל ןופ .ה״בקה רע ה?ק ץ;אז ץימו
 רע ביול ןייס דיסעד חא ג;א2א רעוו ךיא םאוו טייצ רד ח? דרע רל ץא ךיס ט;ייל ןעס סאוו
 ןופ ןגנא!יל םיריעש תלמש :ע^ייא טאגקפיא וצ גנא!רסיורגא ןיי!וצ ןיפיוה רל ךיס לאז
 םאי;טק טאק רע זא ןאסיר* רל ןעד טא;ןז;וא ןע;יל טק ריס ןילא!איןו ץ;אן "ץיס^רענ
 ןססדע;ע^סאח קע^אפ םיא לא;רע זא טא;ןסעפ טוט גוא ןלגעוו םוא ךד רע טוט ןהע וצ
 תלנש :טא;ךי1א טפיול םורד טא;רפ ןעקזנק ןא טעיח;ץי1 טרעק דלא3 גוא ן״יסע וצ מ^1רב
 קפא׳ל יי!ליירב טיי^עפ טיס דיילקיג ןא ךי; ןיפאןד הא^ ך.הרץע ץ^ז ץךאק ןגנאז יד ןמ
 יי1ןיפאה חזאל;עייהעפ ר גוא ןיסע?;זא^ ןדאה תאז^ עריגאס ד יפא ןיסעגי;ז;וא ץפ
 ?טא; טיחול טייל ריא םורל טאג ןפיול וצ ןייז קראזי^ ץלאז יד ידפ ןז^סגעמ יד ־יפ ןיזאליג
 "צ זעעיז גוא ןפיול טק ריס ןילא!אייו זדי# ץ^אן דלעפ ןיא סאק יסייוב ע;ךייל ך

 (,י םד*)
 ןע^יז

 שאג
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 הריש קיפ
 ה;את:לכחתיח#ב ית6בל ידבע ןעמל ה^אןכזבהערכ יי)והתיחפת לא רמאי
 :ךתקר ן1םרה חלפכ • רמוא אוה הל ןוטו :.יחרפ לכאי ה;את רצונ .י רי$ תרמוא
 דהמ חופתכ •רמואחופת ן.ד#ל ןונבלב זראכ חרפו רמתכ קידצ .דמוא רמת

 :יכחל קות^ וירפו יתכ^ד ית־למד ולצב םינכה ץב ך1ד ןכ רעיה
 םיצל^כש םלא :וינעמב :ן חמ£ף םלועל " דובכ יהי. • רי£ םי־ךמוא חיצר$
 :םכלמב וליג:ןוד יגב י ויקוע? לאר&ל ח#ןך ׳ .םרמוא םה המ 7 ג
 לקוס' .דמוא טר; :דעו םלועל 'ותוכלמ דובכ ם# ךורכ ♦רי$ תרמוא עדרפצ
 הדפקה טעוו לאל טסנעד ת1ריפ ןיסקאוו ףיוא זנוא ףיויא טעוו ןלוק טעוו חיזעל זא ןעד טאנ
 םימרקלעלד בוא טייקיללאפטכער טימ טלעע יל ץל£שמטעעבוא דרע ך ץלפשל ןמיק
 עזן׳רא ויליפנ חא רע ןעוו רילדב ע;ידייל ד ןיפ ןלעג ה>אכא שינעמ רד ךד ל^ז םורל טייהראט
 ן*נ :טא;וצ טכימ םורל ןיד הל1ז ססוג ליפ וצ גוא ןאל םיכוטיפי&עמו הבו^ת רע ןעק ךאל

 םעל !יא ןגגייס ןכיהל ןייע יל איוו וזא טנאחג רימ וצ טא;טאקויזא טג^ז קאל# ןיירב רך
 לעיו 1זא םיא ןיא חא "דמכ יל ןעד ןייע םעל ןיפירס וצ טינ םיא טהלראכ רפ וד גוא ליננייח
 רכיא זומ ןעט םאל בו#ח חא ץיע רל זא ליואוו וזא בוא ןלךאך רפ טינ ךיוא קלאל ןיימ דיא
 דיויאתואקשמעלדנארכיאטינטלאמ ןעמ םארוהןועק רד ןיאקאסהקריארדעזאכ םיא
 רן;וא ייכ בישיד ךייוא םיקידצ ידי ןניד טא ןכאס המכ וצ ןייע ןעט טמענ תמכל םיתזרח ייכ
 דל זא ןיסירו טא; טזאל וזא קירו רעלוג טועוו ןליהל ץיע ך ןופ זא'לי1אוו 1זא ךיוא טאנ
 :םאנ טליול םורל ןלונינ ןא טרעע הלוש׳ה ןיד גוא קילצ םעד ךרוד ןאל הלושה ןאק עז^ל
 םע רעע טרעיי; לאלא טימ עלא גימייצ טינ ןירעוו ץגייפ ד הרימי טגא: םיוב ץנייפ רל ־ינאת
 םאו; סייוו ךאלסיכ םיוב ןנייפ םעל ןופ ץכיילקסי1א בוא גאמ עלא ןייכ רע זומ ןינייפ ןיס3ן לייי
 תוצמ גוא הלות ןעועל וצ ןימיה גאמ עלא '#ס;על רד זומ רזא קאעיג גימייצ ר *ירפ ןניי!
 לימ איד ויםי :טא;טכיול םורד םיקידצ יל טימי אלה םלועל קלהא ןלאה ליוו רע ןעיו ןאמ
 זא ןעמ טהעז ןעייעצ' ףיוא םיתג לימא טלא$# וצ ןעמ זא איע טא הריל' טגאז םיוב םיורג
 גנירג רפ יד טלאה ןיעלסאוו ןל׳לנעל עניימיגידיוליפא ןניי!טא ןרעק טימ לזפ חא רע
 איוו ויזא טגאז םיוב לימיימ רל רםתי :טאנ טכי1ל םורל םילוט םיבעמו תוצמ טימ לופ ךיוא
 ןיד ןיא ספוא ןסקאונ םיא ףיוא טעוו םע בי1א טגינוי ןיד ןיא טנאק,רך טרעוו םיוב ליסיימא

 טכאמ קידצא ךאנ רל חא רע זא םילוט םיזעעמ טיל טנעק רל שטנעמ רל טרעוו טא רעללע
 םי1ב ליטיימ רימ ןופ רלעזד חא םיוב ןע;עלא יע טא י םייא ץלייס רד וצ בשה ה״בקה םיא
 רמעלכנואןסאזק ןיימוליפ$ ןעיו טגאןםיוב ליפערל "טח :רע״דרזנוא טא;טלימ םורך
 #ס;על רלילסיא טא<ר ךאל ספי1א ןגארמ םאו; רלטב ערלנא ןופ רלעלק גוא רניינייע ןניד
 מ י ןיציז רטעלכ ענייס ןופ סיר 'ןקאממ׳ינ םעל ןנעיו ןופ .ןימיאזק ןיימ ר^נוא ןיצד יצ טסול
 ץא ןציז םיקידצ יד ךי1א טא ץקע וצ גיטייצ ןרעע ליפע ע;ייס חכ ןמא^ ןיימ ןיא ןמ׳סנעמ
 זא ףליס םטאנ יצ יי11^אה ףאל ץנאנ טינ זיא ןמאק׳ רד ע^מאק טלעוו רן ףיוא ןטא^
 ץלעוו ןעוט ־יימ סאוו תוצמ יד ןעל םיל1ט םי^עמ גוא תוצמ ןופ ןיד ץנאג טעוו ןטא$ רל
 ןינימלאמלא םעל ןעליד וצ ןיד םורפ בוא טונ רימ ןלא{ םורל טלעוו דנע:ףי1א ןניפיג רימ

 ויש־עסב ׳ח חסשי סלועל ׳.ד דובכ יהי ה״בקה וצ ב'1ל קגא{ םיצרמ1 יל ייש םירמוא םיצרש ן טא}

 ץי1 ןכילטיא טועליל רע ןעד קרעע ןייז טימ ןעיירפ ףיז לאן טאנ .גיכייא וצ ןיד לא!דובל
 רלעמ׳אכ ןיד חא ןעייכפ ךוז ןלא;לאר&י יך.ןגאז 'םיצו^ עקיאט^ יד םיצרשבש םילא :ןיסע
 ןמ־וק טעוו סימ^מ זא גיניק רעידטיט ןעיירפ ךיז ןלא:ץיצ טא^מ׳ עמייינ רד ןופ רלנ^ק יד

 רמלהעיג רקילייה ןיד זיא טכיולג ה״בקה וצ בי1ל טנא; שארפ יל עיימ :ם^ה הערי.םא
 ולקה\וך זא ןנאז םיטלס ערזנוא .גיכייא גוארעליא וצ זיא ךיירניגיק ןיד טאנ ןרפ ץלאל
 גוא ןמלאהינ ךיוה גוא בוז^ל ־יעיד ףד רע טאה םילהת רפס סאל טזאליג סי1א טאל ה-ע
 לא:רע;םאו; רללעזא ^;עפע^כ עלא קז^יולצ אל ףא}ןעל זיא טא} רעליל טגאץנ טאל
 וצ שארפ ןייא ןפארסנ ףיז טאה דלאכ וזא ףיא איוו ריל רפ ןילאז ביול גוא גנאזינ ליפ טא
 ץכ ףיא י יע העז גנאזנ בוא בי1ל ץיד טימ עדרעלאה וזא טינ יד ףללה דול טגא:גוא דנל
 1י1ל ףיא םאור ןיילא םאל טינ גוא וד זא רעל ה״ב טא;וצ גניז גוא ףיא ביול שגלע^כ ץיילקא
 ח"*" ־יבריי טייט^ קוס^ חא יוו םילזומ טגיזיוט יירך טאה ביול עלילסיא טרעייג ה״בקה וצ

 םיפלא " ... .
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 הריש קרפ
 לכ לע וימחרולבל " בוט .רמוא ברקע :םייופכה ל5ל ףקוזו םילפונה לכל י
 זן.נק םיש םיבכוכ ןיב םאו רענכ היבגת םא .רמוא אוה המ לותח :וי£?ס
 יכ:^ תחמ?׳ אלו ינתילד יכ יי ךממורא .רמוא רבכע : ״ םאנ ךךיד1א טקל
 :שלע וזח ל3 תשא לפנ ךלה:ססת לולבש ומב .רמוא אוה'המי טמיד :יל
 לארשי. ןיאש העשב בובז :םביהלא רמאי ימ:? ומחנ ומחנ .רמוא ילנוא
 לקו ריצח רשבה לב ארקא הלי רמאו ארק רמוא לוק .רמוא הרותב ןיקסוע
 .רמואן :םלוקל םוק:וניחלא רב־ןו .ץיצ לבנ ריצח שב: :הדשה ץיצב ודסח
 .תנמוא תימלש׳ :ויתאק־וו ״ירמא בורקלו קוחרל םולש םולש םיתפש בינ אד!ב
 האר; לצע .תרמוא הלמנה :העורת 'ילילצב *והוללה עמש ילצלצב והוללה
 ביא ןיד גרא םיל#ס דניןדט יירד טער רע נוא #סיימ חא םאד ףלאי השמח ־חיש ־יחיי למ סיפל*
 :ןידע,ל ןיגיטכאמלא םעל ןהיול טא} ן#סנעס ריא טוט םתד ף;יפ גוא ט;יזיוט ןעוייג חא
 ןייס ןניריביג טהאהיוד םארו טבעלי; טסיה'וד טא}־וביל ה״בקה וצ ביא טגא^עאל# רל ""ג
 וטסכיר ךאד.םיו'ב םעך ןופ ןסע וצ הת וצ טערנ ןאבאה בוא טגידניח;באה ךיא לייונ ךייה
 טביויל םורך ןגאל# רך טי;?ס לאז רע טנייפ ןייס ןופ ןיד לי^סיךיס ןאפ ךיא זא ףיוא ךיה
 חא טייקסדאה ריד ןיי] גוא עלא וצ ה״בקה זיא טוג ראנ יוו טגאז #עד;ע דל ביקע : שא}
 *סייכ וצ טקיז^ג רעיו ךיא וליפא ןעוו עזייב רדא עסונ ףיויא יי^5 #;פע#ב ע}יד עלא ףי־־א
 חיוא ה^וש^!טוט גוא ה^רח טאה רע זא רבא ןאס; הריבע ןייא טאה רע לידו ן#סנעסא
 לוצי;לאז רע ןסעכ טא}#נעס רקילסיא רעה;םורד ט#י;וצ תוחילב ןייס טרעוו הריבע ןיד

 ויזא ךירה רד ןיא ןדעו; קבדה רל וליפא טהעיי וד ןעוו.ט}א{ ץאק.ןייא ליתח :י ריס ןופ ןדעיו
 ןירעסש ך ןי#יווצ ךירה טהענ ןייד קאמיוצ טסנייס וד נוא ?וה טהילפ רעלךארד איון
 ביול ט;אן ןיומ יד יבכע :טא}וצ ךיוא ךיא ביול םורד ןרעדי;פארא ןסראךקפ ךיד ךיא לעיו
 טסא^ו גוא טיוט םעל ןופ ןעוויג ליצס ?ס טסאה וד םאע טאנ ןביול ךיד וט ךיא ה״בקה

 פ טכאס;םי;
 ע#ז?אחמ}אז

 לי .םא איוו ןיי; וצ ןילאז גוא קע;#א אדו קרעוו ןיסי;# ראפ ןילאז איל םאד םיע#ר
 םעל ןיביול ךאל ריס ןעוט טי;ןיניוא ןייק_ץי3אה ריס לידו ןוז יד טי;יןהען ריס םאור ףראוו
 טאנ רעניסבאמלא-הלי# ט;אן ליסרעע ןיילקא ינניא :רפע#אב רעז;וא טא}ןיניסלאמלא
 עדא ךייא ייב ןיב ךיא לידו 'קססייומ ןייס ןא טסע}גוא קלאפ ביל ןייס ךייא טסידס ט;אז
 ןעד ט#י;חא ןישסנעסא ןופ גנוטסיירס םאך רבא ףליה ןייס ףיוא ריא טפאהיסתך םייצ

 עלאחא איזסאדגילפיל בינז :טאנ טיחולםורל טייצ עניילקאףיוא ג;וגיליויאינאחא םע
 איג; םעל איז טפור הרות ןייק_ טינ ןנרעל לארשי יד זא בוטש ןיא רעקניוו גוא רעקוז טייצ
 ןעוו לוק םיו'ר;א טיס ןעיד# ךיא לאז'סאוו איה}רד טגאז^לויק םיורנא טיס ןעייר# לאן דע
 1זא גילפ ך םייא טרעפסנעיןועפסנע ךיא לעיו םאור יד# ךיא סאו;ןי;עלפ ךיס טעוו זעס
 תוואת גוא גאס ליואוו ךאנ טלעוו ירד ףיוא ךא}טיי;סאוו #;עס רד קלפט;עי יד וטסלאז
 טעוו טא}גרא ןוז רד ןופ ראד טרעיו סאע זאר}סאד יוו ךיילג ןירערר #יילפ ןייז טעוו '1בל
 םיא חא ססוג םאד טלעע רל ףיוא ססוג טאה רע ןעט נוא םיא ןסע# רפ וצ ןפארס# םיא
 ןיגעוו םסא}ןופ טי;ןאז$י;טאה רע םאוו תוצס יד ףי1א טא}םיא טלאצב סאד ןעד 'המרל
 ^4עס רל רינןז אבה םלועיז רכש ןייה ןבאה טי;לא£ רע דב טלערר רך ף״י1א םיא'רע טלא*/ב
 ןיסע טעו; רע דלעפ ןיא גנוצארפש ןיי#א יוו ןייז רע טעוו'ן;עו;םטא}ןופ ת־זצס טוטיסאוו
 ט}אז טא} .אבה םלועב ןדעלו טלא^אב םיא טעו;ןרק םאד נוא טלעע רד היוא ת1ריפ יד
 סאו;ש;עסא יוו וזא טי;ןסניהאנ םוצ יוו וזא םיא ןופ טייוו חא סאו; םעל וצ דירפ ידפ
 ךייל;זיא טאנ וצ רבא ףילבא ךךוד טרעינ ןסייוו חפ רבה ןייז וצ םול# קיק.ןבע}זפיג ןע^
 רלבואוו ססאג טהען ט;אז ןפ#א'ת'ם0ש:טאג ןניסכאסלא םעד טבי1ל םתד טייונ גוא טתהא}
 וצ ףא זיזח ןייא ריס ןינאמ וצ קבעע;לכ# רימי טאה טא; דו ירימ ןופ ל#סא ?יא טהע;
 קביול ?א אוט ףיורך גוא טימ רד ?ז ןדע;רל וצ ןע}יה גוא ק;יל9 ט;ייפ ע}ייס ןע};אפ
 רוןעךג;חא #;עפרעדב ןיד גוא לק# ןייגע}י;םיא טאה טא}םאיו #נ'עס'רן ןב# לבס טא}
 םעל ןופ רעלנואוו עקיוי;ך ףי1א ןילא# גוא גנאזי; טיס טא;[יהיול וצ יאלנב רע ףראך

 הניט ראמלא
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 הריש קרפ
 ןתונ .רשואי, :םשורל ץיקב וניכי ש אל םע,םילממ .ישיא) :םקחו היש7ן

 :ודסח םרועל יב רשק לבל םחל
 םיקרמ למ ןרע ןמ אוה ךורב ש1ךגד א^ש ןו:3 .ריש ־ישיא ל־ןגנרת

 ן1שאר לוקי1 :ררועתש'אוה םג זאו.םימשב ןלע ןג יגליא ל? ןיפלוז * * ־־
 .רובקה ךלש אובר םלוע יחת$ וא&מי םקישאך םירעש ואש .רשואו הבשש
 ואש .רשוא יגש ילוקב :השחלמ רובג ;י ־ויפגו זוזע. " רובקה ךלש הז יש
 רובקה וקש ה!אוה ישי :רובקה ךלש אבייו םלוע יחתק ואשו םקישאך םירעש
 וקסעו םיקד* ודמע .רשיא ישילש׳ לוקב' :הלק רובקה לאמ אוה תואב? ״
 ךתעושיל .רשוא יעיבר לוקב :אקה םלועל לופב םכרבש קהיש הדותב
 לוקב :ךתגשש םוקת יקנ בבשק לגע ימק דע .רשוא ישישה לוקב :״ יתיוק
 יעיבש לוקב :םחל ענש ךיגיע חקפ שלות ן§ הגש בהאת לא .רשוא ישש
 רפ ןבעמ ריס טאה רע סאו; טא; ביול :וא ק;אד ךיא טגא; בליס ך חלסנ :טאנ ןניסכאסלא
 גצנייא טי;# ןופ טייצ רך ץא ןלסא1 וצ ץיא זייפ# ןידג 'ר^רז ץא ךיז ןסיינב ןא יצ ד;אט'וע
 ןראוזיג ץסא; רפ טי;ץב ךיא לי1אוי אייו ךירא ר^זיונ ףיוא נוא ר^וז םרא ןד?^ ןייס םייוג
 ןקמ טי;טרא? ךיא וט ןטקט׳מ ךימ לאן רע ןיל ןייצ ריס רביא טינ.באה ךיא :וא למ ףרא
 טי1ט ץדכ גוא רעסקיוו נ'וא רקוזא זא רעס טינ חא גאס בעל ץיס ךיוא .הסורכס ןייס
 טא; ץגימנאסלא םעל ץברל ךאך ךיא אוט ־שע ץיק.טינ ךיויא טינ ףאיט# ןייה ךייא באז1
 ריד םע; £;עס וד םורל גייגייא וצ חא דא;י; ןייד ןעד ^;עפעס׳כ עלא ןיזייפזע טוט םאו}
 ףרא גוא טלעוו רל ףדא ךך ןספ#מ אוצ ץל ןייא דיל ריחא טסאה וד ןעד ריס ןופ ל^א
 חלות ןעס טגייס םאל ןטייצאב חיפ# עסינ ץטיירב יצ ןא וטספראל ןכ# לקס טלעוו ר;עי
 ןנסנאסלא םל טכרל םורל אלה םלועל רכ# ןזפוגא ןבאה טסלאן יד ךכ םיבוט םי#;ןס בוא
 ךד ןידיי# וצ טכאנ גוא גאזל סאוו טייצ יד ןעיו דנאט# ראפ טאה ןאל רד לטנית :ץרעה
 ןדע ןג םעל ןופ רטרב עלא בוא ןךן7 ןג ץא םיקידצ יד וצ יה״בקה טסיק טייצ ר;יכלעז רל ןיא
 ת-בקה וצ ד1בק ץכינ גיא ןע^ד גוא ןברל גוא ה״בקה דובכל םיס#כ ער^ידןיקע## ןינאמ
 סאל קמס לזיב :טא; ץקיסבאסלא םוצ ןיביא ךרא ןאל רך טוט טייצ רץכלעז רך'ץא בוא
 ק״טהב םעך ןופ ןרעיוט ךייא טביוה רעל ה״בקה רפ ןלע ן3 ןיא טכיולי;טרעוי לוק עס#ר?
 ד1כק רל םאוו ךלס יעל ןעסוה 'ךייא ךרוד זאל גוא טלעוו רל ןופ ןילערט ךייא ט^רה ר־ן
 ליקב :הסללמ יל ץא קלאט# חא רע טא;רקךאס# רל דובקה ךלס רל חא דעוו .ןיד חא
 דלנ יד רייא וייד ןעמיק זאל גוא ץלערט ריא ךייא טברה רל ט#<ז לוק עללנא םאל ינ"
 ןג ץא טפא#רעה ט־יס טסיק סאו)דובלה ךלס רד חא דעוו .ןייז.חא רובק רל סאוו ד1בלח
 גיגיק רס־וחעיג רל חא רע ץרא# עלא רביא ראה רל טאנ םיקידצ ד טיס ןריצאפ# וצ

 וציטכא; רעל ןסיט ןיא ץיט# ףיוא טעוו ריא זא י אלה םל1על ליפאס ןיד לאו רנ# רעייא
 ומ םלח ןיד וצ ,טגאז לוק עסועק םאד דחני ליקב :טא; קיטכאסלא םעל ןברל גוא ןע;רען
 ןכרעו; םאע הלות רל ץפ תוכז םעל ךרוד רעחיל םרא רעל ןעסוק לא;םע טאנ ןיפאל ךיא
 םעל טא;טברל גוא הלות טגידעל טייל עקורפ ריא םורל טכא; עללאה ךא; טגילעלי;
 הרא טי;ן;ייז סאו; טייל עסויפ ד וצ טבאן לוק עספניפ םאל י״י״י ליקנ :ץלעה ןגיסנאמלא
 יד ןעיל ןליל ךא;ןי^נעס עליופ ריא טעוו גבאל יוו חב י לוק ןיסרעפ נוא ןיסירד םוצ ן;'אט^ג
 םעל ץברל וצ גוא הלות ןכרעל וצ דנוציא ףרא אייס^ ל;וציא זיב ןנאט#יגףרא טיג טהיב
 ז^הגעה רל ןעד ףאלש םעל ביל טי;באה טגאז לוק עססקגד םאל י"" 'ליקב :טא;ן;יסנאסלא
 ףרא ןיפ^.ןגעע זייפז^ ןופ ןאס טינ טייברא ןיד 1עק,טסירא יפ טרעוי בבאל טפא?^ סאו;
 טהרב טסייס אד הלות רל ףיוא חא סאד טיור? טיס טא1ןייז וטסעוו ןגרא ע;ייל
 לן^א ?יא טסע;ץז^טנעס ריא םורל ןגרעל טיג ןעק,רל ףרא אילפ טיגיטייס^ םאו; רל
 ןבאה םאע טייל ד ט;אז לוק עסעביז סאל יעיבש ליקב :ץרעס םעל טא; טבימ גוא ץפ דל
 דףראטי;ןעייסל :וא טא;ןביל וצ הלות ן;רעל וצ סכאג ייב ןיימז^ ףרא ן;עקגואטייצ
 ןא״ל יל זא הלז^יס ץי1 ץא ןסע;ז^נעס ינילטיא לא!םורל הלות ץיס ץרעס^ יפ עץבלען
 ראפ ץד ךא;רלילטיא הלות טיס רעלא תולפת טיס טא;׳ ןברל וצ זייט^ וצ ףרא טידק

 דנאטש "יסל•)



 הריש קרפ
 םז$ ן!ר1נ.תרמ1או תחבפ^ תלוגרת :ףתך1תחפה ;יל תושעל ת? .רסוא אוה
 ףצפצא ןי) רוגע'סוסב .תאז הריע תרמוא הנוי :ודסח םלועל י? ר0כ לסל
 סורקה ינפל הץ1י הרמא .ינכלע יל הס0ע ״ םורמל י יניע ולד ה;ויב המא
 תיט םירורמ יהוגוזס'ויה:םלוע ל0 ונויבר חנ תיהס התאצב אוה ךתכ
 תי.3ם זוא :םדו ר0'כ דע םירוסמו שכ־ןכ םיקותמ ויהי.לאו ףל:כ םיריםמי
 :ויתולילע םימעפ ועידוה '1ט0כ יא־יק י:ל ודוה .ריס תרפוא ת:בכ הן1זס0
 האור0כ רבלסכ תמטוסקר רכה זע :ויתאלפ; לככ וחי0 1ל ורס1 א תי0
 ו־^י."ךרד ונפרבךסב ארוק לוק .רייס תרמוא הלותכ םיקסוע לאלסי. תא
 רבכל רורא .תרסוא ־וכלמכ היתונוזס תואיצס לעו :וגיהלאל הלסס הברעכ
 תוגרפ ג ותעבט' י הדרו ;יכ תטב:'ר0א ר?מ יתרכ :םדאכ תטכי ־ישא
 .ריס ־ימוא ר0ג :ףיפ יירמא ועמ0 יכ ,ץרא יכלס לכ" ךורוי .70 תרסוא
 םאסור: בל לע ולכל .תרמוא הדיסח :לאר0ל יהלא תוא;צ םיהלא ״ התאו

 לככ םילפכ : דעי התקל יכ הכיע היחנ יכ האבצ האלמ יכ הילא ואךכו
 :ובר ומכ וברו םיתידפ 'י3 םצכקאו םהל הקלשיא '.תרסוא המחר :היתאטח
 המהכל ןתונ .רמוא) :וענ# לא לא יירלל יב וריצ ברועל ןיכ:יס .'רמוא בלוע
 טא;וד ה״בקה ראפ טנא)ןוה איד תלוגנרת :ןידעה ןגיטשאסלא םעדטא; ןשייל לא;דגאט#
 ?ל ן5ייל ףאל ויא יט ןאס םעד יוו דנאט# ראפא יזא ןשעקג טי/רימ טסאזן יד ליואיי ייי
 טי־ורש גוא זייפ# וטסבי; ךייא ןטהיש יד ןיאיוליפא חיפ# ןייש טיילשג ןא ריש טשאיד ת םאור
 :טא;ןנישכאסלא 'םע7 ךיא ביול םורד עשייאייצ חא דא;י; קי־!ןעך #;פע#אש עלא ינז
 ץ;יוא ע;ייש ףיוא ביוה ךיא עלעגייפ ןיי# ןיילקא יוו ןיפייש שישיה וט ךיא טגאז ביוט ד "מ•
 גיא .סנ ןופ העיס רד ןיא ןעשעל טזאלי;ךיש'טאה רע םאוריןייבירל םיא אוט :וא טא;יצ
 רשי? ןייז.חיש# ע;ייש ןדאל ע׳־#בר'טגאץג איז טאה העיס רעד ןופ םיוראזיא ביוט יד זא
 ר^עא ךרוד סאיו קי;אה יוו חיפ# עשיז ד רלייא ד;אה ץיל ךרוד ןטוק ןילא;גוא תדא ייי
 ריא סאוו בוט# ןיא זיא סאוו זנא; איד ייא :טאנ ןגישבאשלא םער ןעביול טוט םירד םד;
 טיש ןעד ןשא;יקיז טיש םיא טהור :וא טא;אוצ טביול,אך ט;אז טיירניג דישס זיא זייש#
 ע;יי1 רןגלעפ עלא ן#יויצ ןע;עסרד טכאש .ןיפא#ש טלעוו עצנאנ ד ירע טאה ן!;א;ןיד
 רך ץא רא;טינ גוא רדנואוו עקיז ןיא ןידייר טוט גוא םיא טביולינוא םיא וצ טגניז םישעט
 טא;ןער טייצ עלא רא; ןיטעש ריא טלא;#נשועךאש דעייא'ןשעש טפראד ריא םאוו טייצ
 ץא ןסילפ טוט אד סאו; זנאג עדלףו ך יעי ייא :טא;טשיול םירד רעדנואוו ליש ךייא טיט
 טיט #לוקה סיר ץפ לוקא איז] טנאז הרית ןע;ועל ל'אר#י יד׳טתע;איז זא ר^דש רעך
 קיליצ רליוו ןילעוו ע;עשירט ראפ איל םאר געוו םטא; םייא טשאל רעלס רעך ןיא ןעייל#
 חיש# ריא ט;יפענ אי.ז לידו׳נוא קלאע םשא; ראפ גערר םעד ףיייל;טכאיס ם.ילק'ורי ןייכ קיג
 ףיוא ךיז טרעעיז ראש סאוו שטנעמ רעד ןיי1 לא;ןיטלא# ראפ איז'טנא;ר^לשירעד קא
 ןיד טא;טעוו טא;ףיוא ךד טרעקז רפ םאו;#נעמ רך ןייז לא)ט#טגעשינ נוא ןיזענעשא
 ררע רעל ףי1א סאו; םיכ^ס עלא ןער טא;טביול טנא)טנע ןייא תית©׳ :גנורעעד ראש קד
 ךראש# יד היי״י:טא;ןגיטכאשלא םעד ץא ן3יולנ :וא רדגואוו םטא;ןהעז יד ןעד טא;ןשייל
 םע ריא וצ ט;אן נוא םיל# ור י ןופ ץראה םעד ףיוא טער םיאיש;ריא טגאק.טא.ך טא;1עא)
 ט^יליוואש ן;יי1ד;יזעךיא ןעך ריא וצ ןלעק^ רךיור ךד ןלעוו :וא טייצ ריא טליש רך טא^
 טשייל םורד טגידנדינ טאס יז ייי ליפ יזא לאש ייינצ ןראווינ טפארט#י;זיא ד 'ןעל ץואווי;
 ךיא לעע ןשוק טעוו חי#ש זא טאנ טגא)יזא ט;א)השחרלניופ ף !1יסחי :טיששאשל
 ץפ טקילי;םייא יד באס ךיא ייי יזא יד ןמיל וצ םי1א נוא לאר#י ןלשאז וצ ןייא ץו;
 טשיול םורד םידצש ץא טרעשי;יי1 באס ךיא אייו יזא קרעש תול;ץא יד לעיו :וא םלרצט
 ץ?אך ע;יילק;ך רש חיש# ןטייונ ןא טוט רע ה":ן"

 םידעוו ("א םךס;
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 הריש קרפ
 הוא; םירטיל דג םיקידיז ונת .רמוא ךץ1 :וארקי רקא ברוע ינבל המדל
 תטתינונס :ולורמז ר־&ע לקנ? רונמ לל ודוה .רעוא אוה הק רונע :ז־קהת
 איההןג רופצ :יחוא םלועל יהלא " םדי.אלו רובס לקסמ קסל •תרסוא איה
 ףיץו1חבןה תא היח1ר*א התש דשא הלןןכ רורדו ת:ב הא>דןרופןן םג •תר$וא
 :החהשיבל יר^ללו קידצל עוך רוא • ריש תר^ואה^ :יהלאו ימה ת1אגץ £
 הגרא ןיה אוה'ליסח :םיהלזע רוצ ןי הן3 יג דע ידע לכיחזןב • תכהוא י$>י
 קוחרמ תוצע אלפ תישע יכ ףהש הדוא ףההורא התא יהלא 5 * ־יטיא
 םירהה לא יניע אשא . ריש רמוא בגח ןיה אוהו םיהלכ תרופצ :ןקא הנומא

 :'ץראו םלהש השע יי םעה ירזע .תרה1א אדו הה תיסה • ד? אב:ץאה
 י־&כאל ורהאיג :יל תאזה הרישה'תא לאלש? ימי ה^מ ריש:זא .רהוא
 הרוהט הקד המהב :ם:ני המר ובגירו סוס האנ האנ יג ץל הרישא
 :אלפהשע תולהת׳ארימשרקב רדאנ הקמנ יה ץ םלאב הכמ;יה •תרסוא
 המב:בקע:דדלאל ועירה ונזוע םיהראל ונינרה , תרמוא הרוהה הסנ המב
 :טאנ ץניזהכאסלא םע! טכיול םורד ןיגעל קכיילג גוא טקיפשינ ןיפ רך יי] קרעיי םירעו]
 באיא ףו טיאטשגא באה ־ליא לידו ןער טא] ןהימי וצ חא טוג יוו ט;אז ריזרז לניופ רך דיי•
 טאנ ןגיול וצ טייל עט־ורפ וצ ךיז טפעהאכ םאוו רך ןגש ל*ה באריא רפ טייל ךימ ןגיכער

 טאס ריס טנא] רוגע ליניופ רן יטע :טא] ןופ ביול יד קיש חא עניטךאפ טגער ד וצ ןעך
 קגי1ל וצ ימ1 ילג ןבענ ןיהס ןעלנייפ עדלגא גוא טאנ וצביול ןנןיז וצ לופא ןגעמ טאנ
 איילרעלא טיט גוא ןעלדיפ טיט טא} ןייגיול טלעהי;ןשט;עב ריא ןגש לגה טאנ טיט רך
 ןעט שחאוו גןאמנ וצ גאלפ ןיימ טועפ רפ טסאס טא;וד טנאז תינונס ך תינוגם :ר$ן ילה
 דג רומ :טאנ ןניטגאטלא םעד טגיול םורד התיסש טיט ןלייס טאנ ןכימ טי;שרעלנא ןא(ל
 ךד רע טןיפענ ךאןטסענא ןנאט םיא לאץסערעוו טינ טאןד לינייפ רך יול 1זא ט^אן ר1םצ
 קיעי1מ טאל רע רליה^ ןגמו שטנעמ רן רעגא טסענא ?ז יפ קכאס וצ טן$ ןייא ןיילא
 ת1צט גוא הרות ךרוד טלעו; ר;עי היוא גנוגיואויא ןעי1ב ךיז רע זומ ךאר ןניד־ן ןניואוו וצ
 יד יוו ליש ך חא £יאך זיוה םטא{ ןיא העוג טיט הלפת נוא הקדצ בוא םיכויט םישעמ בוא
 ןיציז טוט טאוו ןש;עב םעל ליוארו שטייט זיא סאל חלס'ךוללהי *תע ךתיב יבירי ירמא טנאז קוס$
 ןא גוא טעייזג.טאץ טאנ,טגאן הלצ לי;יופ רל :גיהייא קכיול ךד טוט נוא זי1ה ןיד ןיא

 טיט םיקידצ ריא ךייא םיירפ םורד אעס םל1ע5? טכיל עקי1רנא ןנעוו םיקידצ יד ןופ טירגינ
 לניויפ רל י" :ןעא;ןנילייס קיז ןופ ׳שעגעונ םעל וצ טיגיול גוא אבה ם^ועל עונאז וצ םטאנ

 *ןי1א ןוחבה דעייא טזאל רפ טלעוו רל ןופ ש;עפעש'אכ עלא ריא,ט;אן יפצ טסייה םאוו
 רל לסח :קפאשאה טלעוו עענא; ד !טאנ קד טיט טאק טא;ןעד עגייא גוא רעמיא טאנ
 ןמאנ קנילייה ןיד קגימ גוא קכייה יל אוט ךיא טאנ ןייס טסיג ת טאנ ,ט;א:קדעשייה
 לפשא ןיה ריא סאןו ריט ףי1א וליפא הק;שה טסאה גוא רל;ואוו עקור; יטקט ת ןעל

 תדומ :גימפאהיאי;ןנד דיינ ע^ייד גוא רל;יק עעי1 קניטיגאג וצ וניגא םהלגא וצ טנאןנ
 גוא רעצ םיורנ ןיא זיא ש;עמא ןעדי ה״בקה וצ בי־ול טנאן קדעשייה קטא ךיוא חא סאך ם^רכ
 ןעמ זא גראכ םעל הדיא ןפיול לערו ךיא ץועיו וצ לוצי;טלא ץיא ךין קכוז וצ טגארמ דע
 ץועיו וצ לוצי;קטוג וצ אייס םיחולש ליפ טאל טאנ זא ןק;יידג דע לא£ ןעפיג טינ ךיט למ
 ןיימ ןעד ה״בקה וצטהיול ט;אן תיסמ ל;יופ רל ת*סם:טאנ ךרוד ןילא חא סאך ןחיכ וצ רלא
 םקא רל •ינוא יוש :ךיט ןןיי^ש וצ ־ףע גוא למיס ןפאשאב טאל רע םאו;טאנ ןופ חא הליה
 טפאשרעה גוא טייקראטש ןהעניג ריט טסאה וד םא*!;טאנ ןייס ןגיול ךד אוט ךיא ט;^
 איד רעגא ספ קיט היוא ץלא חא טיד ןופ לשל רל ןעל ש;עפעשא5 עלעל;א ןופ רעמ
 אבל דיתעל ןגגיז.טעול ריא שטייט חא רישי זא ט;אן קוספ רד זא דיל אוצ חא טפאשלעס
 עניילקהייהם •יקי "םיב :סייצט ןופ ןננאנינ סיורא ן;יי1 יי!זא טנאןנ הליש ןיהאס יי1איי? וזא
 ד ןשיווצ רד וצ ךיילכ חא רעו:טא; 'וד ה׳יבקה וצ יגיול קא!ןעניצ בוא האש תו־םהכ הרשכ
 עטכראפ טסיג ת טייקגלי־יה טיט נוא םידעייש טיט ריד וצ ךיי?;זיא רעוו נוא עקראטש
 ד ־ייייי* "מ זמיב :טייצעלא חיפש קפענ יצ רלןואוו עסי1ר;ז;וא טסוט גוא ברל טיט

 עסררג (,א םךמ>



 הריש
 הקנ המהב :יא ביטו ךיךע*ן לכאת יב היפכ עיגל .תרמוא האמט הקל
 דאי .ריערמיואיכצ ':םתובלב םירעילו םיבוטל" הקישה.תרמוא האמט

 .רמוא סוס :א רצ םויכ םונמו יל בנעמ תי.יה יב ךרםח ךרבל ןנראו הזע ריעא
 ל לא וניניע ןכ התרכנ ד:לא הח?ע יניעכ םהינודא 7 לאםי־זיע יניעכ העד
 תראפתהו הרוכעו) הלודגה " ךל .רמוא'אוה המ רומח וננחיע דע ויניהלא
 ץרא 'יבלמ לק " ךורוי .ריע רמוא ררפ :ץראבו םימעב לכ יכ דוההו חצנהו

 ירמא ועמשי

 רוכנכ " .רמוא הירא :ביטמהו. בוטה ךורכ • םירמוא םה המ הדעבע תויח £
 המ בוד :רכנתי ויביוא לע חירצל ףא עי7 האנק ריעי תומחלמ עי״אכ אצי
 םירה עארט עלס יכעי ונורל ררק.בעת םירצה וירעו רמס ואשי .דמוא אוה
 טימ ןילאש טוט רקראטש רןמא טא;ןביול טומ לארשי ריא ןגאז טוט ה$ךבהרשב עסית;

 תימה3 ע;יי1מוא עגיילפ ך ה*םם הקד הםהב:בקעי ןופ טא}•וצ ה;^ה שאר םוא ץראה אייירפ
 יבא החרס ןאזייפש ך;וא חוא טסי;גוא ןיפאישאב זנוא טא; ט סאה ה״בקה וצ יבירל ןגאז
 ןופ ןאט טעבךא ןיי1 גוא ןמעל וצ הרות ןסייצ עסצעזג טאה רע םאוו ןשנעה םעד ליואוו
 מפלעיו ר;עי ףיוא ןייז םיא טעוו טוג גוא טלעוו רד היוא ןישינעמ םעד זיא לייואוו ן;עוו זיי$ש
 וצ ע$וג וצ טוג טסיב טא;וד ה״בקה וצ ביול ןנאז תומס3 ענייר םוא ע^יו־רג **:ם הסנ המדב
 ץרג ז;וא ןזייפש וצ םסיוג ז;וא טיס ךאך וטסוט תויטהל ע;ייב םוא ריט רבא ןסע יי!ן־יעג
 ץבייל איט ךיא טא;וד ה״בקה וצ ביול טגאז שריה רן 'ינ1 :ר^רעה ע;יט־ואס טנער יך יוו
 ייב ךיט ן^וט רע;אי יד עשיטאןד ןעך רימ טיט טסוט וד םארו דא;ג ןייד גוא טייקראטש ןייד
 םורד:דלאונ ןיא זייפש ןיימ ריס טסיג גוא ליצס ךי£ךאל וטסיבךיס ןסיע וצ ן;אי ךא;טיאג
 טי4 ךיז לא!ש:עק ץיק_,טגאז ךרעב סאד סיס :דא;יג ןייד ןביול קואס אירפ עלא ךיא אום
 ןופ ץ;י1א יד אייוו לי1אוו וזא ףליה יד זיא טאג וצ טרעיינ טייקראיסש ןייס הי1א ןיזאי רב
 טוט טסניל רל ןופ ן;יוא ך איוו וזא גוא ץראה ןייז ןופ דגאה ריד וצ ןיפאה טוט טיענכא
 רסילסיא לאן רזא .ש;פךעלא3 ר^יי!יי!ןופ ןזיע;וצ עשנידאה ריא ןופ יטנאה רד וצ ןפאה
 טבי1ל םורד זייפש ןיד ןיבילטיא טיג רע םאוי טא;רק1א וצ ץפאה מי1א ע;ייז טדי ש:עם
 ערעווש ץנארס לאן ךיא זא■ ןפאשאב ךיס טטא!ד וד״ליואוו יוו טנאז ליזייא רד יי״י :^
 טייקראטש םאל גוא טייקרעפכא ך זיא ריד וצ .וצ רך טפארק וטסבי;ליואוו ויא תואשמ
 רד ייפ : דרע רך ףיוא גוא לסיה ןיא םארו גנידלא בוא ג;וביול םאדגוא טייקגייש סאד גוא
 ד1ב$ ליטא ןבע;י^ רדה טסאץ וד ןע־ד ןביול טא; ךד אוט ךיא ה״בפה וצ טנאז ליחיא ליומ

 / 1 ז ד ז , 1. ״• 1״/־ 1• ־ו >־. 1 ןד 4׳ :ר*• 1־4־ אןי1^ |> ,

 ןעירע טוט טאנ׳טגאז ליסען־# ל<־נ:ל(<רשי •ך וצ ן?עני; 'ה^ת יד טסאה וד זא לי1ם ןייד ז\ם
 בוא דיה וצ ה;ושח טוט לוק ;יי!ן3ע3 רע טוטננוגיואוו נילייה ןיי]'ןופ נוא לטיה םעד ןופ
 רעל לי :יןייא וצ ןיט$ע!רא3 בוא ןיועק רךיוו ךימ *יעוו נוא ךייא ןופ ןמענ רפ לעיו ויא
 עזןי1רנ עכלעזא ואנ טאה סאמ טא}ריד ןופ קרעמ עניד ןעי!םיורנ איוו סנאו דנאפלעה
 ענייל !על ףיט ייי נוא זייפע ןיי] רדנוזאב ןנילטיא טספינ טאנ וד נוא ךיא ימ ענעפעס׳אב
 אוד גוא טא}וטסיב טונ דא;איוו ן3אן דלעפ ןיא סאיו תויס עדליוו יד "ימי "ייי :תוכעחכ
 :!יז׳נעז? ולוד טינ :וא ןיילא ד:א!כ רגעלליס ןיד קפ זייפש ז;וא טי3ינ גוא סטונ זצ:ום

 לאן עטנעט רך י15 ש:עפעע3 ע}"] ןופ טייקראטע וצ ן3יילג ^ז טאנ טוט םאז ליפ !יא
 ז'א ־יע םאוו ;אט ןייא וצ טייקךאעע םטא} רעטכיילנ 7יא׳!מע} רפ נ\א ןייטע רפ ןנעה
 טןאל,ראפ גוא לארשי רד:ךנ.ע}יי] ירפ העורלה טלאה י טא; ;עד העחלטא ןיא 'ךרראטשא
 ר1בנ טסיימ רע ןעך טייקפאילש ןייק_טי:.ץוא טכראפ קיק.טינ טאה נוא הרובנ'ןייז המא ךיז

 ילייי ילל-? •111444 ^44'•. ___* _1__

 טזאל ראפ גוא לארשי רך;יפ ע;יד רפ הקהלס טלאה טא;ןעד הםחלן?א ץא 'רקראז;
 רובגטהידכ רע ןעך טייק.פא'לש ןייה טינ ץוא טכןאב ץיק.טינ טאה נוא הרובג ןייז.היוא
 ץב ךיא ןעיו ןעל טא; ןייס ץבי1ל ךד יפ ךיא טנא; רעב רך בוד :טא;טביול 'םורך הסחי
 טסוק שסנעס ץיק.םארו רבדה רד ןיא דליווי;סיורג ןיא זיא גנוניואוו ןידכ' :וא היח עדל'
 אוק ןייא םאד טייצא ן^ידמ טסעוו טא;ח :וא ןיטראל ןיזיי״ש ךאך ץס וטהוט ץהא
 ער¥יי1 ןעהיצ רד ןלעוו* גוא טןא ןייא היוא ןדאב ד';א;אב עדייב ץז ןלעוו רעב ץיא

 רעדניפ ז׳א םד*)



 הריש קרפ
 למ המלש לע.הש לע.רומח לע_ רוש לע.עשפ רבד לכ לע. .רמוא באז :״יז!
 ןעישרי ־שא םהינש ־יכד אבי םיהלאה דע הז אדו יב ד?אי רשא הדבא לב

 ?דצ אלב ותיב הניב יוה י .רמוא אדו ה? לעויש :דוערל םינש םלשן םיהלזן
 םירסוא םיבלב :ול ןתנ אל ולע־מ םנח רבענ והעד? ט§שמ אלב ויתוילעו
 .רסוא אוה 'הס ריק! :ונשוע י ינבל הבובנ הערכנו הדותש? ואובי.ריש
 ערז. םה יב םחיימ םתיאר לב םימעה ףותב םהיאצאייקוםער! םרגב על1נן

 :היוללה הי ללהת הסשמ לב • הרמוא הדלות :״'ףרב
 : הז םירסוא חריש ק־־* רחא

 תוינעת םינומשו שמח ה;עתה אויוד ןב אנינח יבר לש ודימלת היעשי י■}־)
 ־ושולי ובה !ונקש וער;אל ש־נ; יזע םיבלכהו םד? לוהבש םיבל? רמא ־ ־
 הזלע הנעתמ התא יהמ דע הרזש: ול רמאו םימשה ןש ףאלס מ ה;עו הליש
 איבנה קוקבחל ודוס הלגש םוימ אוה ףחב םוקשה ינבלש איה העובש׳ רבדה
 הנרא לודג םרא לש ודימלתש ליבש? אלא םלועב הידב םושל הז רבד הלג'אל
 אל לאלש:ינב לבלו םהב ביתב םיבלב ורסאו ףילא קקדזל םדבשה ןמ ינוחלש

 םהב ןיבתובש םתאוצמ תורוע דבעל ובזש אלא דוע אלו ונושל בלב ץבני
 זמרוחאל 'רוזח תלאשש המו .הליש רמא ובז ןב לע הלות דבמו תוזוזמו זיל?ת
 .וש״ג תורצמ רמוש ונושלו ויפ רמוש בותכש ומב דוע הזה רבדב ףקות לאן
 םיהלא" ךורב ־׳ייללה ם:לשורן קוש ןוימ "ףחב :ןמאי ןמא םלועל "ףחב
 תובב אל8ך םליעל תיבב םש ףו־קו :תכל תואלפנ השע לאלש: יהלא

 :קאי ןשא ץלאה לב תא

 ךיז •יבדמ יד שעוו לאשטסנעך נוא זנוא ןשיויע ןיי1 טעוו םאו;םולש םיורנ ןנעוו ןופ רלניפ
 ת ןיפ ינוא קאעע עעיורג ד ןופ גוא קיעוו ייובינ טעוו שסיוי ןעמ זיא םע ואוו ןעיילפ
 ןינניול שאנ ןעשי ףראד שיד עלא ש;אן ףלאו;רך ־״ :טא;ןליא ףד ןעש טעו;העל עלייה
 ןיפ לאו; רדא ליזייא ןייז רדא םקאיקד דלס קד "נ קעייא םעעע טטע;שטנעשא ןעוי ןעל
 גוא שניקייל רפ שאה נואגנוריל רפ םרלח םעך קופינ טאה רע רדא רךייילה רדא ףאש
 טפאלשש יזא ףד רפ טעשש םער ןא ןיילא טא; שטענ 1זא ןילנאה רפ טינ זיא תודע קיק
 ןעש לא;'םורל רעס ןיל ןינעקטנא גוא םיא קגעקשנא טנידגיקנ טאה רע םאוו לעל םיא ־ע
 ישהנילה יעדי סקופ רעל לייע :טייצ עלא טא;ןליא לא;ינוא'ןלאז עקלעזא ןופ ןיד טנילאוו)
 ר6'ן'ילע;ינ ריש שאה רע סאוו טא;קניטלאשלא םער ןניול אוט ךיא .טנאז תויס עלא ןופ
 םנישטנעש ךרוד טינ ןיזייפש ויש טוט נוא דרע רעד קא נניני1אווא דקן קלאש וצ ד;אטש
 תלימ טיש נוא'טלעל םוא טיש רקיה ק!עיום נוא ןעי1ב םאוו יל ףיוא ןעירשנ ידו ר?א .בא}
 רפ ןילאצ־נ טינ םיא לדו נוא רלח ןיד טיש קטעלרא רע טוט דק1א טלא קדמעלפא ףיוא
 םירד םיא ןופ טשעלפ יפ ףא;רד טרעו;זיות םאר 'זא םיא טפאלטש טאנ רלא טעללא קד
 אידיסאוו טהעז ינוא לשית םער ףיואיזיא טאנ ןער הלדנ ןופ קיז טק־ואוויג שטנעש רך לזמ
 דישאל ןי;א; טניה יד =ינלנ :טא;,ןניטלאשלא םעל טליא םורל דרע רל ףיוא ןבחופ קשנעש
 *צ םנייא קא טייל ליפ !לשא] ןייא ךיז ןיזאי ףאלש רעיד קפיטיייייל קמעוי ףי1א נוא קוק
 םניי א ןיא ןנייז קלא? יי? ןעי;ןעל יבעשנ ר;;וא טא;רפ ןעינק טיש ויז ןעיל וצ נוא ןסוב
 דו ט?אז טניה גאי רעל יי"׳ :טא;ןלי1ל טוט םורל גיניק םער ןופ טייהנייש םאר תא םאל
 יצ לאלשי רלניק ך קרעוי טנאק יד טעו;חישש ןיפ טייצ רל קא ןליא 'טינ טא;ןעש לאן
 ןייא ויז יקא ןלא!; םאוו רעלייל עלא ט;א;עליזימ ןייא "ליח :ןתע!יד טעו; םאו;קדקיא

 :טא;טעיול ׳יייללה טא; קליול ןילא;הששנ



 רקובה תמכשה יניד

 ן דימת ךגגל הוהל יתד#
 ד3ן .ץ3א0 חט דוי ר; סאו; ללס יס#ר¥ יל זיא םא; .ריס רפ גךנעט# טאנ באה ךיא א
 ןא טםע;ךאפ םע דעוו ניא .טא; ־ראיפ טיימ# רע זא ןיפא$ ק;ין ץא גידנעז;# חס
 ^מנ*9 ןייא ןנחי ןעזדען ריסאל ןער .ץגידץיז טינ לא1$ ץיק.ןאק טינ לא$ ץיק- םער
 לאז רע טיר? ןעדעי בוא טלאמ ןעדעי ץטיה £א םדוע; רע טעמ גיגיק םעך ראפ םידה#
 אדו ,םי^רשע ול9 *וייא יא5 יזא תא סאך ןעיו • ןישערט ר^יא טינץעקנסגינעפ םע!
 םאו) .טא) ןע;יליי״ד ןע^יורנ םעך ראפ טייט^ ןעז? זא סייט ןעמ ןעדי ןיי] ךא;סע זומ
 ןעק־ןאכד רדע;ךיוא רע םידו טוט שזקנעס רך סאו; גנילסלא טהע) דע סאו; םעד רע^דא
 קראט# ויז גוא טירמ ןעדעי אייפ ץרעסיצ ןעט זומ םיורך .ץראה ןיא טאה ןעט םאו)

 :ט?עך טינ זיא טא;אייפ םאו; עטסעךנימ םא־י ןאס יצ טינקסיה
 יליפא ןי#סנעמ םע־ד ןופ םי#עןג ע?א ןעקלייס רפ יצ הנפ ןעקנאבד רעזך טאה ךי1א ב
 / ןעלייר ׳ ןעלדגאס ׳ ןיפאל# ,ןעק;ד9 , ןיסע ינייהו ׳ימימ זיי1 מנח3 טיט רע םאוו
 יקרפ ןיא זנוא ן ;רעל לדח ך אדו ץרא ךר־ן סי1רנגוא טייקמירפ טיט םא; טוט רע ןעוו
 ןע״קגידט גוא ןו?ע וליפא טסיט איד םאו; ץלא טסייה םאר (םינש ־םשל וימ ךישמ לכו)ת1בא
 אוצי חכ םע טסוט אוד זא ןיפאס ק;יז ץא ם#א איייפ יטסלא) ץכאז ערעדנא בוא ץפאל#

 ןייא רעדא הבא?ם ץיא טסומ איד ןעו; רעדא ,ןעניל איצ ןעסא;ןעפיל ןיד קפאח
 ץזייפ# וצ דמ (זפייקכילרנ;טימ)הנימיב ןעלדנאה לד) ךיא ,ץבאה ןעץז ץא ומסלאז
 טךיפ 'םאו; רע;ניא .ת״י#ה ןע;יד אוצ סכ ץבאןד ןילאז ריס ד;יזעג תות ץימ טיס 'ךד
 יליפא רס# ל3קס חא גיא ת״יעה איצ רע;ך רעשס;דע ץיא ץפיר'ע;נא רנ;טרעוו 1זא ךין

 :םישגןס עפילרעפיעק ע;יי1 ףי1א
 םער ץרעלק רעפיא ךד ןעס זימ ףאלזץ םע־ו ךא;ןעגיויא אך ףי1א ראנ םכאס ןעז? אייי ג
 םיריצ םיא טאה רע סאו; םע; טיה / ןאז?ינ טאה רעס#ךעעדא רעך סאו; לסח ץסיורנ

 :ץנא) ףעיס קז? זומ םע; רעעיא .הו;#נ איד ןיבעקנ
 *8״* הבר .הלקהב יורק?; י3 תרזחהל םע_ן ת זןלק ףי&ל י* הדוס

 ינא הדומ העות
 רפ אייש# אי1רפ עז?יוא ?א זיועשלע עקיב ץפ טאנ ביא טא;ץיס טא; ,זץ;פל ינא הד*כ
 ץא חא ןיפעל ןייס ןער ץךאס ןיכאךפ איצ ץיא טיס פאק ןיטקינינ ןייא טימי רד
 #;ךעטיצ רסי1ל טיס ריד רפ אייס# ךיא ,טנאה ןיד ןיא ךי1א תא ט 1ט ןייס גוא ד;א,ל קד
 גואיטקלניזיג באה ךיא סאו; ד;ין ע;י־ס ןייז לחזמ רימ טסלאן איד זא ריד ןופ רע;אפ ךיא

 ןיפ טגידקזי;באה ךיא ביוא בוא נא$ ןעקטנידר חפ ןיראביג.ןייס גא$ םער ץפ טנידלוז^ינ
 ךיא טעפ ־ועד ת ־לד ח .דדנ ה^ח ץשאבינ רעפייינ ז;וא טכאה איד סאוו ת1צס איייד איד
 אוצ 5$ ןיואי,אד תרס •דילק טי;גיא״ קקנידינ טינ סאד טנייה ריס טסלאן אוד זא דך'
 קי1 ם:קס תועה לעו;ךיא זיפ ץפעל ןדאל ךאג ריה טסלאז ריד טעס ךיא 'טרעיינ ןמייגע
 ןייא ןיי] התויס ך לא)ןיפראז?# יצ ןעסיק טעוו טיד ןייס ןעיו .טייט# הר־תיץד ץאיסאוו
 טנידראפ טינ םאר באזן ךיא אדו .ץינ סיוא לאז הי;#;ןייס גיא ד;יז ע;ידנ ףיוא הח^כ
 ץ#ט;עס עלא ןיפ טעבי;סא; טסיעס וד םעו תעיספ רידי ךיא טעב ןמא;ןעיתל ןיד אייפ

 :ץצךיסי ןס !סא ךי1א טעסינ ץיסיןדעס רעך יטסלא)

 תסמה תיבל המכשה יניד
 ץפ ןיי!לא)רע ךכפ ׳ קקואד לי# ץא ירפ ןיי;יצ ק!םדקס #טנעז?א ךד לאז עפייא א
 ק; ץירא גוא .ךי;ןיי;יצ הויןמא זיא לו'# ץא טייג ןעס תעפ גיוא ,ןהעצ עז^#רע ד

 גיניקא איצ ןייכא טיי; קז? אדו 1זא ,.דע;סיל גיא ץרא ךרך םדרנ טימ ןעסיףר>ח לז# קא
 ק# לסס ניא םילטך םידסד ץיקץדייר.אוצ טינ ץד טיהע; רעיי1 ףראד ןעז? .ח1ה ץא
 תאירק גוא ןע;ףא1 תעפ ןס# למ גיא לי# ץא זיא ןעס סאוו טייצ עענא;אד תקולסס
 שדקרעלא הןךסא ץגעוי וליפא לו# ץא ק;יךכ רעדא ןעל־ץז טינ ךיז רא9 ןע# • הדומה
 םפערש ןעס ןעיי יא;׳ ץנא)שדק יעךא ןעפייאב וצ םיא טסוק ץד יס לע 1עה .ץגאז אוצ
 ששנעז? רעסירפ גיא רע;ילק רך ףראל ־זלאבוניטיס קסע;לה סאע ץ#שנעז? א!א ת1א ןא

 רעסעב ד "׳סקס
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 תסנכה תיבל המכשה יניד
 זירע$¥ ?97*909 ע;יד ןאיה ר? םעוי םעד טיס מא ,גערר איד קסערט 9א רעןןע3
 םעד ןיוע תוכז רעך בוא .םילוזלז גוא גיופטיס ןע?א18*דק_ םעד טיס אייי סת תסג רעו?
 ם4עקורפ םעל ראפ ט;יכעך ראפ קל םאליטעע (םכער^וא טיס ט;אן רע?עילייוו)ז^דןכ

 :ויזלודט לע קיז ריכיעוכ םעד ךרוד ם#ה ם׳דבס רעראונ רעל זיא ךז לייע ,קרעסלע
 ג^טכא בוא ךיז ןיכעל ןטלאזב םיא ןעז? ף־ךאד לו&ז ןיא ךיז טיס דמ* ט^ייר$ !עז? ןעמ ב
 בוא ־. ה^ריג רעדע? ףיוא ןסא ןירעפטנעינוא ץרא ךלל טיס גיהור ןעי^יז לאז רע קע?
 ז^לקנ ןעפורעג ןא טועוו םע םאוו ת$3ס תי3 ןופ טייקגילייח אד ןיא ריה)חא םאו; רעל
 טעוו רע גוא ת־י^זד רא5 טגיליוואכ ןיי1 הל$ת ןיד טעיי (ז^דןלמ תי3 ןיילק:םאל) טעו?

 ג ן3א הרהסה ה?לי^'0ןןמה תיכ קא ת׳י&׳ה ןע?יל אוצ ןיד הלוז
 :ןייז וז ללפתמ ןא םבייח ןמ ייא ןי1ראם תא םניבא הנווכ םידרנ םים ץנאז קמ לאז םאד

 יחנ לא אוהש את ךורב שחמה ינפל ללפתהל הכזאש יכנא ימ
 םיערה ישעמב לחנה ומש יתסעכהו אטח ישיא יכנאו ארונו
 לודגה ומש'ריכזהל יוארו 'יאדכ ינ^או רפאו רפע םדו י רשב יכנאו
 המ? לחנה ומש ־רוכזלו־ וינפל־ ללפתהל"ןכש לכמו ארונהו רובת
 ךלמ ארונו לחג ךלמ ינפל דומעל םיצנ אשא ךיא יל יוא .םימעפ
 לכ תבסו תולעה לכ תלע את דמריז שודקה םיכלמה יכלמ
 לע םחרמ אוהש םילחגה וידסחו וימחר ינפמ אלא י .תובסה
 י▼ . - וי•!"/"•• 1 ^ ▼▼ ד ? • ד - ן ז • •ן •# 1 7 > ןיו בחר רמאנש ומכ וידבע לש' 'םינונחתו הלפתב הצורו ויתוירב

 תאו השע: ויאר:ןוצר :תמאב תאךקי רשא לכל ויאלק לכל "
 :ואבי רשב לכ ךידע הלפה עמוש :םעישויו עמשי םתעוש

 ןיגיטכלאפ ןייא יזא רפ הלפת ןאמ וצ ןייז הכוז לאז ךיא םאוו ךיא ןיב רעוו יכנא יס
 זיא טגילייהינ נוא' טביולינ זזב שודקה םיכלמה יבלס ךלמ ןייא זיא רע.טאוו ךלמ
 עזייביעניימ םימ טנילאצ רעי ךיד באה גואי^טגעמ רקדגיזא ןיב ךיא .ןעמאינ ןיין

 ןגילייה 'ןייד ןנאמרד לאז ךיא זא יואר טינ ןיב נוא ם־זורשב ןייא ןיב ךיא .םיקיעמ
 וזא ראפ ןיגיוא עניימ ןביייה וצ ףיוא ךימ םע1ע ךיא ."ריד ראפ ןאט וצ הרפת ןמא}
 ןייז זיא טביוליג טלעוו רעצנאנ דד רעביא םאנ ןייא זיא רע טאוו טא}ןקטכראיפא
 רע טאוו טייקמיראב רד םיורג ןייז גוא דאניג ןייז תמסמ ראנ .גיבייא זיב י ןעמא}
 תוישקב נוא תולפת ד טלעגאב בוא טלעוו רעצנא}רד רביא ןמיראב רד ךיז טומ
 ירוצ טנעהאנ זיאיטא} '"י יי״ייק ל* ׳,י ביעמייט# קוספי ןיא איוויוזא קלאיפ ץיז ןופ
 בוא ?}יטכלאק יד ןופ איירשעג םאר טמענ ראפ גוא תמא טימ םיאיןיפור םאוז

 :ןמא טעביג רעייז וצ םלעה
 בוא שטנעמ רעגי־ןניז ץא ןיב ךיא זא לואוו סייוו ךיא !טלעוו לד ןופ רעה ע־שבר
 בוא ןיסיורגא וזא ראפ ןאט הלפת ץלעטש ךימ לאז ךיא זא טלער טינ ץב
 םע לאז ןעמ זא טינ לאצ ןייק ראגיטאה טייקסיורג ןייד םוראוו טאנ ןיניטכראפ ןייא
 רזא ראפ ןיאמ וצ הלפת יזא ימ טינ וליפא סייוו ךיא נוא ןיילייצ רעד םדא קנעה
 םסיב וד זא םיידו ךיא םאוו םעד ףיוא ךימ רעביז ראפ ךיא רא} .טא}ןיםיורגא
 טימ ללפתמ זיא טאוו ןישטנעמ םער ןופ הלפת יד טםךע}אב גוא ןמחר ךלמ ןייא
 באזו גוא 'ןייז ללפתמ ריד רפ רעדינא ךימ ךיא לעטק םחד ץלאה ןינארב וצ ןייא
 ריס טסלאז ת נוא .ןא?יג רעהא זיב באה ךיא םאוו תוריבע עניימ ףיוא המרה
 ץלא!יייז זא תולפאו ד רעביא טצעזיג ןענייז םאוו םיכאלמ עקליייה עקיד ןיקיק

 :ןמא ריד ראפ ןעגניילב ךיוא הלפת )ייס
 סע ,וס׳זס
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 תסנכה תיבל המכשה יניד
 : םיקוספ איד קגאז .זיא ץקוב ךד קמ לאז ליש ןיא םמוק ;עס איוו ־ץילנ ש ונבח זרעזנוא קביירש 09

 :ךסארלב זןש־ןקלכיה לא הוחת^א ךהיב אובא ךדקח בור? ינאו
 ♦ דןלה; םיזולנ תיבב ןיבא׳ קיספ םער דל לאז ךאנ ־ועד תא

 :םיקוספ יד ןינאז לאז גרא קננאפסגא ךיילנ הלפת יד םרנחו אד קר הלפת ־ועד ראפ ןיבענ דז הקרוז ־סאוו ־ולהינ ן

 ג וימע? ולול םש:! דןלהל וי^ל קלצ :ךינ? הזחא קל?? ינא
 רחשה תוכרב רדס

 :םאד ןעז^ מנאז ףאל# ןופ ףי1א טייט# ןעמ איוו דלאנ
 ג ותנומא הבר .הלמח?'יתמ$'יב תרזחהש ם:,רו ת ־ןלמ לןי#ל ינא.הלומ

 ־ן

 רשא םלועה ףלס וניזרלא ןי התא
 ונשדמ

 ארבו המכחב םדאה תא רגת רשא םלועה ךלמ וניהלא יי התא י >
 ךדובכ אסכ 'ינפל עתר יולג .םילולח םילולח'םיבקנ םיבקנ 1:
 םיקתהל רשפא יא םהמ דחא חתפ: םא וא םהמ דחא םתסי םאש
 :תוועעל אילפמו רשב לכ אפור ייהתא ךתב :תחא העש וליפא
 דןישיייע ןע9 לאזיסורל רצ;ר^יןופ ה;רכ איל איצטרעהינ -דן?ן׳;ילל{? ןופחןןבאיד

 :ןיד קיספש טינ תובלכ עךיי3 ,
 התלצ: התא התארב התא איה הרוהט יב תתנש המשנ ,יהלא
 הלטל דיתע התאו ייב־ךלב הרטשמ התאו יב התחפנ התא " "
 הדומ יברקב המשנהש ןמז לכ .י אבל"דיתעל'יב הריזחהלו ינממ
 לב ןודא םישעמה ילב ןובר יתובא דדלאו ''יהלא יי ךינפל ינא

 :םיתמ םירגפל תומשנ ריזחמהייי התא" רו"רב':ת1משעו
 זנוא טאה רע,טאוו ,טלעוו רעד ןופ גיניק.רד טא; רזנוא טאנ וטקיב םביוליג ךור?

 :טנעה יד ןישאוו וצ ןיטאביג זנוא טאה נוא תוצמ ענייז טימ טנילייהינ
 ןיפאשב טאה אד רד ,טלעוו ירד ןופ גיניק.רד טאנ רזנוא טאנ וטסיב טביוליג ךור?
 .רעכעל ריפ םיא ןיא ןיפאשאב טאה נוא ,טפאשיגולק.טימ ןיטיטנעמ םעך
 .םירעויניד .ץראה םאד .ןרהערעליוה ליפגוא.ןרעראיד .זא;םעך .ליומסאד
 דובכה אטב ץיד רפגיסיוונוא טנעקבזיאטע. ,םדבא עטסנינייווניאעדונא דיו*
 םנייא רד{? .ןירעוו טניפעיג ץלאז טלאמ ר? ןנייז טאוו םירב{{ יד ןופ םנייא קוו זא
 וצ נוא ץבעל וצ ןעוויג ךילנימ טינ טלאוו ןירעוו טפאטש ראפ ץלאז ע;עפא יד ןופ
 טוט גוא רעבייל עליא טלייה אד דז טאנ וטסייג' טביולנ ויינ טא;ריד ר? "ןייטשב
 :םענייא ןיא ףוג םעד טימ המשנ'איד טפעהברע טאוו טימ רד דינואוו עסיורל
 טקא,? אוד ,ןייר איז זיא ץבעגיגירימ ץא טטאה וד 'טאוו הש#נ יל .שאג ןייש דול{?

 ץירא רימ ןיא איז טסאה וד ,טלאטשינ ריא טמרופ; טסאה וד ,ןפאזקב איז
 טסעוו וד גוא ,רימ ץא איז טסטיה וד גוא ןראוויג ןיראביכ ןיב ךיא תעשדב ץזאלבי;
 איז טקעוו נוא ,ץבראטש וצ ןעמוק טעוו טייצ ןיימ זא תעשב ריש ןופ ןעטע;וצ יז

 .יששנ ך טאוו טייצ עלא '.ץיז טעוו םיתמה תיהת זא אבל דיתעל ןירעק םוא'ריש ץא
 ןופ רעה דד ןירעטלע,עניימ ןופ טא;גוא טא;ןייש םא;ריד 'ךיא קנאד רימ ץא זיא
 םוא טרעק,אד רעד טא;וטסיב םביולנ דיינ תומק׳נ עלא ןופ רעה רד ק־ךעור עלא
 .םיוס איוו ךיילג רע.זיא טקא״ש שקנעש רעך זא .םיפוג'עטיוט איד וציתוטענ *ש?

 גוא "ר ם׳־וס
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 רחשה תוכרב
 ףכ^ל ןסינה םלועה ךלמ ינד־דלא * התא זחדב

 :הקל ןיבו םוי ץב ץחכהל הניב
 :םרוע.ה,רופ םלועה ךלמ וניהלא ק התא ךורב

 :םירוסא ריתמ םלועה ירמ וניהלא ק התא ךורב
 :םיפופכ ףקוז םלועה ךלמ וניהלא יי התא ךורב
 :םימרע ,ט׳יבלמ םלועה ךלמ וניהלא י;התא ךורב
 :חיכ ףעיל ןתונה םלועה ךלמ וניהלא יי התא ךורב

 :םימה־לע ןדאה עקור םלועה ךלמ וניהלא # התא ךיתב
 :רבג ידעצמ ןיבמה םלועה ךלמ וניהלא ל התא ךורב

 :איד טך ןע$ טגאז םףיפ3ה םוי םוא גוא בא3 הן$ר םוא

 :(יכרצ לכ יל השעש םלועה ךלמ וניהלא יי 'התא ךורב)
 :הרובגב לארשי רזוא םלועה ךלמ וניהלא יי התא ךורב
 :הראפתב ל^רטוע^

 :יוג ינשע אלש םלועה ךלמ וניהלא יי התא ךורב
 :דבע ינשע אלש םלועה ךלמ וניהלא י התא ךורב

 םיא טכאמ רע,איוו ךיילג םאל זיא .הזקענ ןייז אירפ עלא םוא םיא טךעק,טא{ יוא
 י :אבל'דיתעל םיתמה תדות ףיוא םזייוו םאלמא .גידענעל איינ

 םעל טאה אד רד ,םלעוו רעד ןווג גיניק ־ח טאג רזנוא טאנ וטסייב טביולינ
 נוא' ,טנאנ נו'א גאט ןיזעיווצ ןייטש רפ וצ נוא'ץבורפ וצ ןבעגיג דגאטשרפ ןאה
 דקמ טבאמםעדרעביא' .רוק ןייז יחוד ר^עלינ רעייז ןופ ףיואןעייטש ןישנעי? ך
 ץפאשב טינ ןימ טאה א־זרדטלעוו רד ןופ גיניק רעל טא{ וטסיב טביולינ דיינ :הקרב
 טינ ןימ טאה אד רעל זינ :טנענק ןייא ןפאשב טינ ןימ טאה אד רד ןיינ :דיי,ך ןייא
 אך ןופ ןיוא גוא ןגרעל הרות ןופ רוטפ זיא השא ןייא קד ,העיא ןייא ןיפאטיב
 ץפאשב ןימ טאה אל רעד דיינ ,ק*!ימייי) : םרוג זיא ־טייציאיד םאוו השע תוצמ?
 זא שטנקמ רד ליידו גוא ,עלמלב יד ןופ ץמוא יד טני0ע,אך רד דיינ :(ןיליוו ןייז ןא{
 זא גוא 'ןעוויג דמלב טלאוו רע איוו ןיילנ ןאטיג וצ ןיניוא יד םיא ןנייז טפאל״ש רע,
 :הקרב ך ןעמ טכאמ םתד ןייע ך םהעז גוא* ץניוא ך רע טניפע.ףיוא טייטיש רעי
 זא ןער'ענעדנובינ יד ףיוא טעלניב אל רדיויינ :עטיקאנ ך טעדיילקאב אל רעל וייב
 םינ קק רע טאוו םגעדנוביג א"וצ ןילילגינ רע זיא ־ונעיי{ ןייז ףיוא 'טג.יל שטנעמ רד

 ץיז זיא רעהא זיב ןעךי׳'עגידמקוב יד ףיוא טבח אל רד ריינ :םירבא עגייז טימ ןדד
 אל רד דייני :טבאנ עצנאנ יד גידניפאיש קעליג זיא ירע,םאוו טקוביג ןעווינ ףוג
 עלא ןיפאעאב 'טאה אל רד דיינ :רעסאוו איד ףיוא דרע'יד טיירפצ׳עג םיויא טאה
 ואוו ןייב וצ ץ#?נעמ יד ןופ טירט ידי ןא טיירג אל רד ־חינ :שעקפדיעלאב עץימ
 .הרובנ טימ יאר({״ יד ןא טרוג אדדו דיינ :ןאט וצ'םיקסע עגייז ןיי{ ייוו רע,ץהא
 :ןענעמא וצ לטראג ןייא יוו וזא טפעהאב ןיז וצ זמא טאה רע,םאל טאג ןק,גאד רימ
 רע םאל טא{ רדנ ןעקנאד ןיוא .טייהנייש טימ לארשי איד טניילק אל רעל'■קיב
 רעךםעךוצטפארק.ןיבענטוט אדרלולנ :תוצמו הדות טימ טניירקינ זמא טאה

 ׳ר ם־מ
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 רחשה תוכרב
 :טינ סאיד ןיגאז רעי1ייוו

 ן ה^א ינשעז אלש םלועה ךלמ וניהלא ^ התא
 :1ג1צרכ םלועה דזלמ טיהלא יי התא יחרב ׳יכיב5יי ןי*!דמידי

 י?עמ הנש רי?עםה ם?ועה ךלמ '8% ; ^ ריי|
 'ן יפעפעמ המונתו

 ףתרותב ונליגךתש וניתובא יתלאו וניתלא יי •ךינפלמ ןוצר דדר
 הרבג;ידיל אלו אטח ידיל אל ונאיבת לאו ךיתוצמב ונקיבדתו
 ונקיח־והו ערה רצי.ונב טולשי לאו ןויזב ידיל אלו'ןויסנ ידילי אלו ןועו
 תא סוכו םיבוט םישעמבו בוטה רציב ונקפדו ער רבחמו ער םדאמ
 םימחרלו דסחלו ןחל םוי לכבו םויה ונבתו ךל 'דבעתשהל ותצי
 יי התא ךורב ':םיבוט םידסח ונלמגתו וניאור לכ יניעבו'ךיניעב

 :לארשל ומעל םיבוט םידסח למונה
 םוי לכבו םויה ינליצתש יתובא יהלאו יהלא יי ךינפלמ ןוצר יהי
 עגפמו ער ןכשמו ער רבחמו ער םדאמ םינפ תוזעמו םינפ יזעמ י ־
 תאנשמ .ריש תודעמ .תונישלממ .ערה ןושלמ .ערה ןלעמ .ער

 םילחמ .הנשמ התיממ .הלילעמ .תוירבה
 תירב ןב אוהש ןיב .השק ןייד לעבמו'השק ןידמ .תיחשמה ןמשמו

 וב ןב • •• ▼ • • • • י •• ן — :םינהיג ליש הנידמו תירב ןב וניאש ןיבו י
 • : |״.י

 בוא םיקסע ענייז ןופ דימ רקזיא ןיפאלש ךיז טגייל שטנעמ רד זא קד ,דימ זיא אד
 דד ריינ :טקרארשג ץרעוו רדילנ ענייז םד ןינראמ ירפעלא חכ ןייז טעיינב ה״ב םאנ
 :ןמערב עגיימ ןופ גנומולש נוא ןגיוא עניימ ןופ ףאלש ם״עך ןירי© רביא טקאמ אד
 ןלעטלע ערזנוא ןופ טאנ גוא טאנ רזנוא טאנ רד רפ ןופ ןליוו רד ןייז לאז םע ינוא יחד
 ץקפעהאב זנוא טסלאז נוא ,הך(ח ןיד ןיא ןענואוויג ןיכאמ״זנוא'טסלאז אוד

 הריבע ןייק״וצ עא דניז ץיק,וצ ןמוק ןיזאל טינ קוא טסלאז וד גוא תוצמ עגיד ץא
 טי; רימןילעווו״ח רמאט ןעד ,גנובורפ ץיק.וצ טינ נ'וא ,'טכעך םוא'ץיק.'וצ נוא
 טינ זנוא ןיא לאז ערה ריזל רעד ינוא ',דנאש ןייק.וצ טינ נוא' .ץיטשאב קנעק.
 ןיקכעלשא ןופ גוא ,ןישטנעמ ןיטכעלשא ןופ זנוא רטייוו רעד בוא ,ןעגיטרעווינ
 ןייא גייב גוא ,םיבוט םיישעמ ץא גוא בוט רצ!םער ץא זנוא טפעהב גואי׳רבת
 ןבעג זנוא טסלאז נוא ,ץח ןניד יצ נוא רד וצ גינעט רטנוא ןייז וצ 'ןקנאדיג ערזנוא
 ץניוא ד ץא גוא ץגיוא עניד ץא םימחר נוא דסח נוא ןוד וצ גאט עדא גוא טנייה
 :דא;יג עטונ ץמלעןרפ זנוא טסלאזנוא ,ןהעז זנוא ץלעוו םאר ץשטנעטעלאןופ

 :לארשי קלאפ ןייז וצ 'דאניג עטונ טלעג ר© אד רד םאנ וטסיב טביוליג דיינ
 , ןרעטלנ! ענייט ןופ טאנ נוא טאג ןיימ טאנ רד רפ וצ ןופ ןיליוו רד ץיז לאז םע.יחי
 טאוו ןישטנעמ ענלעזא ןופ ןייז ליצמ גאט עלא גוא טנייה ךימי טסלאזיאוד ׳"
 נוא .ןשטנעמ ערדנא ןגעןכ ןייז םינפ זיעמ טיגלאז ץא םאר גוא םינפ 'יזע ןנייז יי!
 לאז ךיא 'םיאד רגח ץמכעלש ץיא ץפ נוא ץשטנעמ ןטכעלש ןייא ןופ ליצמ ץימ אייז
 עזייב ר© נוא ןנש ץטנעלש ןייא רפ גוא ,םטכעלש ןייז םייא ןופ ןנרעל פא טינ ץז
 לע? ץטכעלשא רפ גוא ןד ץועוושא ןופ ,תיחשמה ןטש םער רפ נו'א 'שענינענאב
 :ץי!ליצמ טא;ךימ וטקדאז ץלא ןופ דוהיץיק.טינ רעדא ידוהל ץ־יא זיא רע.איי? ץד

 ךורכ *׳י
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 רחשה תוכרכ
 ונשדק רשא םלועה דולס ונדדלא י;התא ךורב

 :הרות ירבד לע ונוצו ויתוצמב
 לכ יפבו וניפב ךתרות ירבד תא וניהלא " אנ ברעהו
 יאצאצו וניאצאצו ונחנא היהנו לארשי תיב ךמע ־ ;
 ךתך1ת־ ידמולו 'ךמש יעדוי ונלב 'לארשל תיב ךמע לכ

 לארשי ומעל הרות דמלמה ייי התא ךורב :המשל
 רחב רשיא םלועה ךלס רניזדלא י;התא ךןף2
 :ותרות תא ונל ןתנו םימעה לכמ ונב

 :י הלותל י ןתונ ל התא ךורב
 - יי זו | י־ן 1׳ - - , - ¥ יז יי ״ •׳ן■* הכ רימאל וינב לאי ןרהא לא רבד :רמאל השמ לא יי רבלד

 :םהל רומא לאר&י ינב תא וכרבת

 ו ▼

 ♦ ילא רינ? ? רא: :ךרסשיל יזי ר
♦ 

• • • 
• • 

 ש ךל םשר ךילא וינפ י:אשי
 :םכרבא ינאו לארשי ינב לע_ ימע תא ומעו

 ןויארהו םירוכבהו האפר רועש םהל י ןיאש םירבד ולא
 םדאש'םירבד ולא :הרות דומלתו םידקה תולימגו
 . אבה םלועל תמיק ןרקהו הזה םלועב םהיתורפ לכוא
 תיב תמכשהו םידסח תולימגו םאו בא דובכ ןה ולאו
 םילוח רוקבו 'םיחרא תסנכהו'תיברעו תידרש שרךמה

 שגיליהג זנוא שה טאוו ,טלעוו רד ןופ גיניק רד שאג רזנוא טא; ושםי3 טביולג ך1רן
 :הרות רד 'ןופ דייר יד.ץא ןייזיוצ קסוע ןטאביג זגוא שאה גוא תוצמ ענייז שימ
 גוא ליומ רמוא ןיא הרות ןייד ןופ דייר ך שא; רמוא טא; וד םיז ךאמ נוא בלנןהל
 ןייז ןילא; רימ גוא לארשי דניזעג זיוה םאד קלאפ ןייד ןופ ריומ ןיא
 עלא רימ לארזן׳ל קלאפ ןייד ןויפ רדניק םדניק.ערזנוא גוא רעךניק ערעזנוא נוא
 דז טא;וטסיב 'טביולי;ךתנ ה$נשל הרוח ןיילקתעל גוא ןעמאניןייד ץסיוו ןילאז

 : לארשי קלא£ ןיי_ז וצ הרותיטנירעל אד
 זנוא טאה אד רד ,םלעיי דד ןויפ גיניק רד שא;רעזנוא טא;וססיב טביולינ ךור$
 ן^ייז םאת רעקלעפ עלא יד ןישיווצ ןופ םורצמ׳תאיצי ךא; קבילקיג םיוא
 .הרות ־יי;י;ים גראב םעד ףיוא ץבע;יג זגיוא שאה ינוא ןדייה טלא^נעד ןעתי;

 :הרות יד ןיבעגיג שאה יאד דד טא;'וטםי3 טביולג י
 ץטכייל רעד לאז טא; י" .ןימיה ךד לאז'בוא ןיששנעב ךד לאז שא; ףכל£ל
 ןי5יי.ל ףיוא לאז טאג "שי .ץבאה ביל ךד לאז גוא רד וצ הנייצ> ןייז

 :שולק ץ?אמ רד אוצ לא;גוא רד אוצ ה;יבש ןיי!
 *ר ם׳דס
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 רחשה תוכרב
 כ תסנכהו

 יבו ורבולל םדא
 תמה

 פ הרות דומלתו ותע
• • 

 ןתכרבו תיציצ רדס
 :סאד ןעס םגאז ןטק תילט םעד טהיצנא קמ זא

 ונשךק רשא םלועה' ךלמ וניהלא ד התא ךתב
 :תציצ תוצמ לע.ונוצר ויתוצמב

 :סאד ןעמ םגאו לודג תילט * ןופ תציצ איד קדוב זיא קמ זא

 דוא הזןוע :י רדהו דוה דאס תלד;יהל# י . ? ת* ישפנ יכרב
 :העיריכ םמש ־יסונ השלשכ !

 :הבר? איד קמ טגאז ןע$>קיוו וצ ןייא ךיז תילט ץא ןא ט^אפ ןעמ ןעוו

 ונומדק רשא םלועה דלס וניהלא ד התא ףתי>
 :תציצב ויתוצמב

 :םאר טנאז ק9 גוא תילש םער טיט 6אןכ םער ןייא קמ ט(?עד הכר? רעד ךאנ דלא^

 להנו ףסי?.זשלמ חירל יןיי8לףיפגכ לעב םךא ינבו .םדדל*ףדםח ךע המ
 ?!סל ךשמ :רוא־ה$ךנ ךרואכ םימ רוקמ ףמע יכ גםקשס ךינךע ־

 :בל ףשדי ךסקךוח־ ךיידיל

 ןתכרבו ןילפת תחנה רדס
 :הכרב איד קט שנאז העובר אי־ז םהייז ראפ ןעס רא^עב בא ר? ל!? םער ט^ייל קש

 ונוצר ויתוצמב ונשךןכ רשא םלועה ךלמ וניהלא י; התא ךורב

 קוו
 ןילנגור חינה?
 ח?ך3 ך ךע טבאז שאר ל^ ןילכ^ו גוא ־ץ ל^ ןילפת ק^יווץ ןעוויג 'קיספמ טאה

 :^רל^ קפיוא
 ונוצו ויתוצמב ונשךק רשא םלועה ךלמ וניהלא יג ההא דורב

 :ןילפת תוצמ לע. י ׳
 : קגדואד םער ראפ קנאז ןמ לאז המח איד

 לא)ךיא ,הקבש קד ןהען יצ קי1 ה?1ז ךיא לאז ,טייק_יט?ערי; רע;ד ןילייר םוא ךיא ינא
 בא יל גוא טאנ ןופ קטע?י; ?א באדד טגייה ,ש;ע?ייל4 קד קסאונטנא ןיא קיז טאז
 איו קא ןהע)וצ ,ןבעל םעגייט גא$ עלא זיוה םטא;קא ןי*יז לא) 'ךיא טךע;אב ךי1א
 ,טא; רד ןא ךיט ךיא רע;ין רפ ןיליו קד קא .זי1ה ןייז קא קטכראפ וצ ,םטאנ טייפסיז
 ,ריד וצ ןעידש ןייס ןיא טע?;םעקיס םיטש ד רעה,וטסי? טא;קיט ט?אדנ רייט באס ךיא
 טא^רעת ר?יטכאטלא רך טא; ,טייפילייס ר;יד שעלאפ'םוצ טנעה ע;ייט ןיבי1ה הי1א בוא
 קד גיי;טייסרעלז ןד טיט /ןטנוא ןופדךע ר־ן ףיוא בוא ןביויאיןופ לטיה קא ט?רר אן רן

 ךיז מסלאן וד גוא ,ן^ראהריארא; טיט רד רפ וצ ט;יי;םאוו ד די1מ ר;יד וצ דא$
 זיומ ןיד םארו טע?;קיט וצ בוא גבא1ב קיט יצ רעסי טא;קיט טא; .טע?; ריא וצ

 ריט טסלאן וד נוא,טע? ךיא םאע טע?;'קיט ןרעס טסלא)וד ,ט;ייס ריד רפ וצ ןטע?
 זיא טא; .לי1מ קיס ןופ גא)ד גוא ,ןטע; רפ טוט טע?ג*קיס רן / רעס קיט טא;ןבעג רפ
 קד חא גיטראפ טנעל גוא וטסי? טכעסג .ןיבעצי קימ ןנהעל ר^נוא לא)טא; ,רפלעה קיא
 וצ טבערי;חא טייקיט?עך;ןייד .ביל ייז טאס די1ם קד גוא .גאז קד חא רטי1ל .ט?ירן
 עלא גוא ,טא;וטסי? מ;עסא; .טייסךאוו ליטייא חא הךות דך ןופ ג;ונרעל ד גוא ,ני?ייא

 חיד ׳ר ם״מ
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 חלפתה םדיק השקב
 נ* ־,טא;דדר© יוצננא1\>ע;ידכ אהעמ לאי םע .טדתאויטיסרסיול חא טא^ינקד
 ,םאאפ ןדייי אדיד ן?פעל ד ןיפ בייל קיס ןסריט׳אב איט טא} .רסריס׳אב ת ,דיינ ע;ירכ
 טליייחיג טסאס ת גוא ריד יצ ןעיד#)באס ךיא רעה רד טא) .גנוצ ע)יססיל יקיא ןיפ גוא
 ף־^א ה)יק# ןיד ןז$כייל רך יט ןסע3 ךיא יט טא)יצ ךיוא ,ןפיר ךיא יט י טא) רך יצ .ךדכ
 טסלאן יד נ'יא ,ןפאה ךיא יט טא; רד יצ ןעך ,דא)) ןייד ןליוו םיא ריס ףלעה גיא דיומ ןיד
 לז$£ טי)טסלאן יד ביא יירז^יג קיס ניא טע^ג סאד יצ רעס ,רעס קיזכ טאג ,קרע^גבע ריס
 ןסיק:לאן םע ;ריס יצ רפלעה ןייא איוו טא; ךיד םעךאפ *ך גיא טא) ךיס יצ רעס .קירי#
 םעל לי1אוו .רעפלעה רעד טא; גנאזיג םע;ייס איצ רעיוא ןיד גיי; .טעיויג ןידכ רד יפ
 לאז רע .טלעוו רל גיניפ איד רדנ ףלעס טא; ״ יד היוא טרעימז רפ ךד רד ןי^סנעס
 •דד יצ קסיר ריס ז;יא ףיוא טא)דא)ג קד קי1 לאז םע .קפיר ךנוא גאס ןיא ז;יא ןיועפסנע
 קלעוו ח1ה םסא)קא ק;א) קא םיינפי) ךיה באס ךיא .דוד יצ ןעלפאט# יד יצ ננאזיג ןייא
 טא) .בי1ר קא1 ןייא טניפיג םארו ר)ייא איוו וזא גאז ןיד קא טידפי)ךיס באס ךיא .ןיי)ריס
 עלא טא) .קסעפ ךיא אוט ריד יצ ןעך ,טא)ןיימ נוא טלעוו רך גיניק .ריס ןסע;יפ איט

 ד סאד ךד קפירי)באק ךיא .םימ# קיס ןרעס םסלא;ד'.רד יצ ןיפיר ןא ךיא איט ןימאס
 ן;ד םיפ ע)ייס .גאלקיסרעס רעל גיא ריס איצ 'רגמוא קד עי) .קרעפמנע ריס טסלאן

 :טא) קיגיול ךיא לערו גנולסאז ראפ טיס .טייקימראפ טפעל ןיא ןע;אט#י)

 תירחש תלפת
 :לארשי ךימונכשמ בקעו ךילהא ובט ,ףמ
 הוחתשא ךתיב אובא ךדסח ברב ינאו ־
 תעל ךלייתלפת ינאו !ךתנסיב ךשדק לכיהלא
 :ך#;תטאב יטע ך־מך'בר? ם־הלא ןוצר
 דע חא ה)£ינ םלוע ץחא רי^ םער טנאז סאוו רעל םינואמ ם#י1 קפיד# םיקסופ אד

 :ןדעו; טלעס רעדיטעוו הלפח קד םאר הסליפ

 תעל 5 ארבנ ריצל ילכ םרטב .ךלמ רשא םלוע קרא
 ירחאו :ארקנ ומש ךלמ יזא' .לכ וצפחב השענ , י
 .הוח אוהו הלה אוהל :ארונ ךולמי ודבל' .לבה תולככ
 גגואור ענייד גוא ,הך1ח טנירעל ןעמ ואוו בקנה ןיטלעציג ענייד ןנייז טוג יוו רבוס הס
 ןייז ןעת ןיכאמ ץטראד לאז טא{ טיירביג ןא ן{ייז טאוו ןילוש יד ןנייז םד לארשי
 .םיזז רפ ללפתמ ןנייז יי] טאוו עגיזאד יד ןופ תולפתייד ןיי!לבקט לאז׳נוא" ,הניכמ
 ןנילייה ןיד וצ ןיקוב ךיה וט ךיא.זיוה ןיד ןיא דסח םיור{ןייד יחוד םוק ךיא גוא ־"י
 טרא םד גוא ,זייה ןיד ןופ ג;וגואוו ד ביל באהיךיא טא{ *:טלךא$ ןיד טימ לקיה
 טא{ רפ ןעלנקלעוו גוא ,]יניי{ גוא ןיקוב ךיז וט ךיא גוא ־״י :םעור ה עבטי ןיד ואד
 רד ר? הלפת ןיימ רדסה ןיב גוא ןיטעב םא{ ךיד אוט ךיא בוא י״י :רפעשאב ןייה
 גוא ,םייצ עגיליוואב ןייא׳ ץיז לאז םע זא ךיד ךיא טעב דא{יג ליפ ןייד טיט' טא{

 :ףליה עגיטפאהראוו ץיא ץי] לאז םע, ץרעפםנע,'ריט טסלאז
 ן{ייז םיןפעט׳ב עלא רדייא טגיניקיג טאה רע.םאוו ,טלעוו רעד ןופ רעה רד ןז־זא
 ןד טימ ןיראוויג ןיפאשב ןלא זיא םאוו םייצ רד ןיא "ל ץראוויג ץפאשאב
 ץלא טעוו םע.זא םעד ךא;בוא יי" תניק ןטא;ץיז ןפוריג ןראו;זיא טלאמנעך,ןליוו
 ועווי{ זיא רע,גוא ״״ טא{ רגיטב־ואן רעד ןי{י{ימ וייליא םעוו ,ןירעוו לטנל רפ

 טאנא ׳ר ם׳־*
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 תירחש
 ול לישמהל .ינש ץאו דחא אוהו ן הראפתב .ריהי אוהו
 :הרשמהו זועה ולו ,תילכת ילב תישאר ילב :הרייבחהל
 יסנ אוהו :הרצ תעב ילבח רוצו .ילאל יחו ילא אוהו
 .יחור דיקפא "דיב :יארקא'םויב'יסוכ 'תנמ' .יל סונמו
 :אריא אלו יל יי/;יתרג יחור םעו :הריעאו ןשיא תעב

 יייי. — י* -ך־• יי* נ ץ- יי־" י י־יך*> ו*4* ; \ •״ ץטזגה קיק.טי4 מנא$ ןעז$ ןעוו גאז?

 העושי תדה?? ־ונדקפו ךינפל בוט ןזו?ז? ונרקז וניתובא דולאו ןעהלא
 דיי ימש יטשט םימחרו

 ח?זמה יבנלע ונ? קחש תא דקעש הדקעה תא]'הילבה ־0? וניבא םהרבאל
 :ףהרוח? בותכב

 םהרבא וילא רמאי םהרבא תא הקנ םיפלאהו הלאןד םירקדה רחא יהר

 ▼ ־: * •• י: ו >. 1׳׳^

 זיא רענוא״חי טייקנייש טימ גיבייא ףיוא ן"] טעוו גוא ךיוא םגייה זיא גוא םאנא
 ץטפעהאב וצ םיא וצ ץניילנ וצ רךעך;א ןייק.ןידנאהרפ טינ זיא םע גוא רענייא
 מ נוא'טייקראטש םאר זיא"'םיאוצ בוא ,דנע ן״קנוא בייהנא ץיק טינ םאה רע ־לב
 רע נוא ,רעזייל םלא ץימ דימת טבעל רע בוא טאנ ןיימ זיא רע גוא טפאשרעה
 רע נוא ״״ תורצ עלא ןופ 'ןיטיהירפ רימ טוט רע םאוו ,ץזלעפירעקראטש ןיימיזיא
 רבעב ןיימ ןופ לייט ץטונא ,םיא וצ'זיא גנופיולטנא ןיימ גוא רענענייצ ץימ זיא
 המקל ןיימ ןיטלאהאכ ךיא וט טנאה ןייז ןיא יי-נ ןא םיא ףח ךיא טאוו גאט םד ץא
 ןיימ טימ זיא ףונ ןיימ זא נוא ־*י ןיבאוו וס ךיא זא נוא ףאלש ךיא זא'םייצ רד ןיא
 :ארומ ןייק_טינ םענייק.ר? באה ךיא גוא ריט טי1? טא^ זיא םענייא ןיא המקנ

 עטונ ןייא טימ זנוא קניידינ ןירעטלע ערעזנוא ןופ טאג נוא טאג רזנוא וניהל,י<
 ףליה ןופ"גנונאזקרעד ןייא טימ זנוא 'ןאמרעד גוא ,ריד רפ וצ שניקניידיג
 טאנ רזןוא 'טא;זנוא וצ קניידגגוא ,ןלמיה עטשדעביוא ענייד ןופ תונמחר גוא
 םעך ,טלענקעגייד'בקעיו קחצי םהרבא תובא עטקרע ערינוא ןופ טפאטיביל יד
 ח טאוו העובש ך ךיוא גוא יאניג םד גוא טכאמענ אייז טימ טסאה וד םאוו חירב
 טאוו ןיידניב םד ךיוא גוא הירומ גראב םד ףיוא וניבא םהרבא וציןעראוושענ טסאה
 רידירא? םיאי ןייז בירקמיוצ הגיזמ םער ףיוא קחצל ןוז ןייז ןידנוביג.טאה םהרבא

 :הרות עניליה י ץיד ןייא ץבירקג זיא םע איוו
 ר? ןעמיראב ךיז טנעלפ לאעמשי םאוו דייךעגיזאדיד ךא; ןעווינזיאסענוא דוינ
 םאנ רע־דיוו רד טינ טאה גוא ראי ןעצייר־ז וצ ןעוויג לק ךיז טאק רע זא קחצי
 םאנ זא',רבא ןייא טימ ךיז טסמיראב ח טגאזיג םיא וצ קחצל טאה ;ןאמי;
 טלאוו םיא רפ ןבךקא רפ קז בירקמ ץזאל ךיז יאז ךיא זא טגאזינ רימ םלאןו
 םיא וצ טאה גוא ם,ךרבא םער טבורפיג טאה טאנ גוא ,ןעוויג דדיוו רד טינ ךיוא ךיא
 טעב ךיא1נענ סנאמ טאג טה',םיירבג ןא ץב ךיא טגאזג סדרבא טאה׳סהרבא טגאמ

 "יי:ןגאז ריד דעיי ךיא םאוו גרע? ך ץפ סקא ףיוא הלוע ןייא ר? ןט־ואד ףיורא םיא
 *ן01 יר םדמ

 *-# ▼ ז **•וו•
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 תירחש תלפת
 עקביו ונב קחצי תאו ות* וירענ ינש תא חקגזומח תא שבחר ךרבב םהרבא

 שהרבא אזער ישילשה םויבמיהלאה ול דשא דשא םוקןנה לא ־ןלב םקר הליע יצע
 םע הפ םכל וילענ לא םדריא רשאיו :קחדי םוקמה תא אדו וי;יע תא
 יצע תא םהרבא ךרדמבכילא הבושנו התחשנו תכ דע הבלנ רענהן ינאו •ויטסה
 :ודד םהינש םלכ תלבאשד תאו שאה תאיודיב ךכב וגב ,רחש לע םשרהלעה
 שאה חנה רמאר ינב ינגד רמאר יבא ־שאר ויבא םהרבא לא קחע ־שאר
 ובלבינב הלעל השה ול האךי.םדךלא םדובא רסאד תלעל הש׳ל היאו םיצעלו
 תא םהרבא םש ןבל םיהלאל ול רסא רשא םוקשה לא יאבב :ךחנם,די^
 לעש? תבישי לע וחא םשג ינב קחצו תא יקער םיצעה תא זןרער תבישי
 וילא ארקר :ונב תא טוחשל תלקאסה תא חקבודי חא םהרבא !דלשב :םיצעל
 לא זקק הלשת לא רשאי!:ינגל ־שאר ם,ררבא םהלבא ד^ארםמשה ןשל,דןאלס
 תא תישה אל)התא םיהלא ארי יב יתעד התע ,?השיאש א שעת לאו רענה
 ךבסב יסאנ רחא למ ,־שרויאררויעעתאםהך?א אש.ב:'ינשמ ףךיחלתא ףגב
 םהרבא ארקב :וג? תחת הלעל והלעג לואל תא חקפ םהרבא דןלר ויעןק?
 טאה נוא ליזייא ןייז טרוגיג ןא שאה בוא אירפ רד ץא טרעדעפיג םהרבא ךיז טאה
 וצ ץלאה ץטלאפשעג םאה ווא קחצי ןוז ןייז נוא'ןענ?וי אייזוצ עניי!ןמוניג ךיז טיט
 םיא טאה טאנ םאמ טרא םער וצ ןגנאני? זיא נוא ןנאטשיג ףמא זייא נו'א הרוע רעד
 נוא ןיגיוא ענייז ץביוהיג ףמיא םהרבא טאה גאט ןיטירד םער ןיא "־נ :טגאחנ
 קגניי עגייז אוצ טנאזינ םהרבא טאה י״י ןימימו ןופ םרא םעד ןעהעזיג טאה
 םךא םער ח? ןיי? רימ ןילעוו קחצל גנוי םעד טיט ךיא גוא לזייא םד טיט אד ךייא טציי
 "קי :ךייא וצ ןרעק םוא ךיז ןלעמ רימ גוא ןייקוב ךיז ןילעוו רימ גוא זיא זנוא רפ םאמ
 ץיז ףיוא ןאסינ ףיוירא םאד טאה גוא הלוע דד ןופ ץראה םאד ןעמונינ םהרבא םאה
 ןננאגיג קנייז גוא רעסעמ םאד ינוא רעיייפ םדי ם?אהץ_ז ץא ןמוניינ טאה גוא קחצו ןיז
 טאה גוא 'םהרבא רעטאפ ןייז אוצי טגאזינ קיצי טאה ■*"י :רעדנאנאב עדיב
 קחצי טאה 'ןוז ץימ 'ךיא ןיב אד םגאזיג םהרבא םאה ,רעטאפ ץמ טגאזיג
 .ץנעוו הדע ץא ץפ ףאטיא זיא ואוו י גוא אד זיא ץלאה גוא רעליפ ןונ םגאזיג
 זא ינוא'ףאש ץא ץביירקיסמא ךיז טעמ םאנ' ,טנאזייג םהרבא טאה ־"ינ״ייס״י
 עדיי? ןננאגיג ןנייז גוא הרוע ץא רפ ןייז ץז ץדג ופקעוו ףאש ץא ןייז טינ טעמ םע

 נוא ,טגאזינ םיא וצ םאה טאק םאמ םרא םער וצ ןעקוקינ אייז ןעיז יאני :רדנאינאב
 םד ףמאץלאה םדןעמיג דדמנ טאה גוא חבזמ םעד סןיביג ץטראד טאה םהרבא
 ודבזמ םעד ףיוא טגייליג ףיורא םיא טאה נ״וא קחצי ק ץז ןידנובינ טאה גוא חבזמ
 בואטגאה ץיז טקערטשינ םיוא" םהרבא טא,ד :חבזמ ןופ 'ץלאה יד ףיוא ןביוא
 ץפ ץפתיג טאג ןופ ךארמא םיא טאה איקי :ץז ןייז ץליוק וצ רפעמ םער ןמוני? טאה

 םאה .ךיא ץב אד טגאזיג םהרבא טאה םהרבא"םהךבא טגאיזינ'טאהינוא לטיה םך
 טסלאז גוא ג?וי םוצ טנאה ןימ 'ץקערמש םמא םי? טסלאז אמ טגאזג.ךאלמ דז
 ת גוא רעניטכראפ םטאגא טטיב וד 'זא ךיא םימו דנוציא מ־ואוו ןאטטינ ראגסיא
 םהרבא טאה'אשי :ץז ץניצגיייא ץמ וליפא ןיגעוו ץצר ןיימ ןופ ןיטימ רפ טינ טסאה
 ךאלמ רד זא םד ךא; פיי?שףאק ןייא זא ןהעזיג טאה נוא'ןנמא ענייז ןיביוהיג ףמא
 טימ סיובא ןא ץיטראה רפ ןעוויג זיא ףאק רד גוא ,ךד חלשמ לא טנאהג םיא טאה
 ףמא םיאפאהנוא ףא^ םעד קונינטאה גוא קננאגי? םהרבאזיא',רענרעהענייז
 םעל ץפ ןמא{ םעד ץפורי? םהקבא טאה'"יקי :ןוזי ןייז רפ הרוע ץא רפ טלארבי?

 ׳ר ם״עס טרא
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 תירחש תלפת
 לא ה ל!אלס ארקי :האר!י דדה םודו ך?אל ־שא האלל ״ אתה ם^ל םש
 תא תישע רשא ןעי יה כ םא; תעהש;יה ־שאר :ם:משה ןה תיש םהרבא
 הה־א ההדדו ףכלבא דקה יכ :ףדיחל תא לקה תא תשח אלן הזה רבדה
 רעש תא ףעך1 שלר םלה תפש לע ־ישא לתהו ם.ימש׳ד יבכוככ ףעלז תא
 םהריא בשי :ילקה ת^נש רשא הקע ץראה ירג לכ ףעל!? טרהתלו :ויביא
 :יעהש ־אקה םהלהא בשל עהשראה לא ולהי ט&זנןיל וילמ לא

 :זביג ישאל !עס שנאז ןונזוס ןייק_ טינ טנאן ןעז? ןעוי גאזל םעד ןיא
 תושעל ודיחי ןה לעה וימחר תא וניהא םהרבא שבש ימכ םלוע ש 1נ1בר
 לע ףימחר ולגל ונלעמ ףסעכ תא ףימידר ושבכל ןה םלש בבלב ףנוצך
 ונל סנכתו .םימחרה תרפכו דסחה תלהב יני׳ללא :ל ונמע גהנתתו .ףיתודמ
 ףצראסי ףריעמו ףמעמ ףפא ןודל בוש:לחנה ףבוטכו .ןדה תדושה םינפל
 ,דשמ די לע ףתרותבינתחטבתש רבדה תא טיהלא " וגל םיקג .ףתלסמי
 קחצל יתירה תא ףאו בוקעל'יתדה תא יתרכח .רומאכ ףדונה יפה ףדהע
 םתויהב תאז םג ףאו רמאנו :רהזא ץראהו רכזא םתלכא יתדה תא ףאו
 " ינא יכ םתא יתילב רפהל םתלכל םיתלע;אלו םיתסאמ אל םהיביא ץראה
 םדצמ ץלאמ םתא יתאצוה שא םישאר תילב ם,לל יתלכיו רמאנו :םהדרלא
 ףתובש תא ףיתלא * בשו רמאנו :״ ינא םדולאל עול תויהל םיוג״ר יזעל
 לאז רע זא םרא עגיזאד םאד ןיביילק םיוא לאז טאנ זא רמולכ ׳־"יי יי ם־וא
 לא׳ז םע* זא תונבלה ק! בירקמ אד לאיז ןעמ נוא הניש ןיי1 קיר ץטךאדץכאמ
 טאנ שער גראב ץגיזאדםעד ןייא זא ןעז?וק ןייעיו םאוו געט יד ןיא ןירעוו שג;אמג
 םעד ןופ 'ןיפוריג טאנ ןופ ךאימא טאה "יקי :קלא6 ןייז,וצ ץדעוו ץזיוואב ה־ב
 באה ךיא םגאזיג שאה שאנ זא טנאמטאה נוא םהרבא וצ יאמ ערלגא םאל ליטדד
 םסאה וד נוא ךאז עגיזאד יד ןאטנ טסאה וד לייוו םורד ןיראוושיג םסבלעז ריז? ייה
 ןירעמ לערו ךיא נוא ןזנישנעב ךד ךיא לעיו יפ ־יעד ינ ןוז ןיניצנייא ןייד ץטיזנ רפ םינ
 ןופ ןטראב םד ייה זיא םאו)דז?אז יד איוו נוא לימיה ץא !ירעשש ד ייו רלניק עניה
 רקיעה ערא נ'וא .שניי? ערעייז ץפ טעשש ד ן?שיל ?לעיי רלגיקעניה גוא ש םעד
 וצ טסיאה אה לימו םתד ר־דניק עקד דקה ץרעיוו טשטנעביג ץלעוו ־הערל ץפ
 ףיוא'ןעקז גוא ןננוי ענייז וצ טירעק״ינ םוא םהרבא ךיז םאה ־"י :לוק ןייזנ ןיא םלעהנ
 ץ?עזינ זיא םהרבא גוא עב? 'יאה ץיק רדנאנא םי!? ןננאנינ ןקז גוא קנאמשינ

 :עבש יאב ץא
 עניי? ןופ םא;רד טאנ רה רפ וצ ןילימ דד ץיז לאל םע םלעוו דד ץפ ראה רד ע־שבר
 איוו וזא ץלעטלע* ע־וזנוא ןופ תילב םעל ןקניידינ זנוא טסלאז ה ץרעטלע
 ףיוא ןיבאה ףראד שטנעמא םאוו תונמחר ןייז ץטלאהינ ןייא םאה וניבא םהרבא
 ץליוו קד ןאמ וצ הב'קז בירקמ םלאווינ םיא ךאל טאה בוא דניק ץניצנייא קז
 קז גהונ ךיז שסלאז בוא זנוא ןופ םעב קד ץטלאה קא תונמחר ןייד לאז ךיוא וזא
 םיורגץהדחה'נוא*,םייקמיראב רדנוא דסח ןופ הלז? רל טימ טאנ ךנוא זנוא םיז?
 םילשירי שאטש ןיה ןופ נ1א קלאפ קד ןופ ןלאצ םירנ ןייד ץועוו טלעקגמוא ליאז סטונ
 אה םאויו טא)רזנוא טאנ םי״יקזנ זנוא אייז נוא ■־•קי :לארשי.ץרא דנאל ןיה ץפ נוא
 ץה ץא םייטש םע איוו השמ טיכענק ןיה ךלה הרות ץיד ןייא טגאיינ וצ זנוא םסאה
 גוא' בקעי טימ ןאטיג באה ךיא םאמ יתילב םעל ןקנייליג לערו ךייא גוא הרוחעגייייה
 ץרא דנאלסאל ךיוא נוא םהרבא ןופ תירב םעד ךמא גוא קחצ? ןופ תירב םעל ךיוא
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 רמאנ

 תירחש תלפת
 דןש4 תקדל םזי ז.ך# דץ?א*? ב ףז5ה־0? םיסעה למנ להמקו ב$ף למקו)
 ז׳יא׳דלא לחללא י ךאיבקו :ףסקג םשסי ףיתלא ףצבקוסשמ םיסשס הןק3
 טיק ףל יגת ; רסאנו :ףדרובאס ף־גדלו,דןבמיהו התומדו ףיחובא וש־£
 ■בקעל איה הדע .תעו רםו$מ :הרצ תעב ונתעוש: ףא םירקסל םעחז ה3נ
 ותלסרבז ותבהאב םעישוהוייט דןא?סו רצ ול םתר* לבב רסאנו :ע8ךו .הנשנו
 רבועו ןוע א#נ דןומב לא יס רמאנו :םלוע יסןלכםא1ניניוםלטמ םלאנ אוה
 ונסחרי בוסל :אוה דשח ץפח יכ שא דעל קיזחה אל ותלחנ תיראשל עשפ לע
 דסח םקעל תסא ןתה :םתאטח לק ם:תולוצמב דןילשת)וניתונש שובכי
 ישדק רה לא םיתואיבהו רסאנו :ם־זק ימימ וניתובאל ןרעבש? ישא םהרבאל
 תיב יסיכ יב יחקןס לע ןוענל םהיחבזו םהיחאש יתלפת תיבב םיתחמשו

 :סיסעה למ אלקג ה^י , ,
 -תמאה לע הלומו ,רתסב םדבש אלו םלא אהו םלועל

 :רמאר םכשל ובבלב תמא ריודו
 םיליפמ ונחנא וניתוקדצ'לע אל .םימלועה לכ ןובל
 המ ונא המ .םיברה דןימז־ח לע יכ ךינפל ונינונחת
 המ .ונתרובג המ ונחכ יהמ ונקדצ הכ 'ונדסח המ ונייח
 םידובגה לכ אלה וניתובא יהלאו וניהלא ליז ״/ ־
 עדמ ילבכ םימכח!ויה אלכ םשה
 םסיוח ימיל והת םהישעמ בור יכ לכשה ילככ םינובנו
 דבלןלבה לכה יכ הא המהבה ןמ םדאה רת1מו♦הינכל לבה
 ינפל ןובשחו ח ןתל הליתע איהש הלוהמה 'המשנה
 רמכ םלג !ס רמאנ# דלגנ ץאיכ םרגה לכו ,ללוככ אסכ
 :דנאל רעייז ץא שטונ שאר ראג טימ ןגניירב יי1 לעיו נוא קאמ רד רקא לעוו לארזןי

 שניגראברפ ץא וליפא רעניטכראפ םשאנ ןייא ןייז שינעמ רעד לאן גיבייא' םלועל
 ץצןאה ןצנאנ ןייז טימ ץזייר חמא לאז'גוא תמא םער ףיוא ץיז הדומ גוא
 ץפ רעה הבי ץנאז םד ירפ ערא לאז רעינוא , הקשחמ ך סייוו טאנ ץח שיי! ־ "

 ראפ טעביג רעזנוא ןיפראמ רימ׳ץהט טייקיטבעריג רמוא ץגעוו טינ
 רעמוא זייא טאוו רימ ןענייז טאוו ןלד ,טייקמיראב דד לי? ענייד ץנעמ טלשינ ריד
 רעזנוא ויא םאמ חכ רמוא דיא טאוו ףלה רמוא זיא םאמ דאננ רמוא זיא סאמ ןבעל
 ץרעטלעערמוא ןיפ טאנ נואשאנירמוא שאנ ריד רפ וצ ץגאז ריק ןלא)םאץ ,הרובג
 ץבאה ייז םאמ ןישנעמ יל בוא ריד ראפ וצ טקיניא ןנייז םיךובג עלא םאר ראמ ראפ
 יד ינוא'קמינ טי נ ראג ץטלאמ ייז אימ דזיילג זיא טלעח רעד ףיוא טאהיגשק ןיםיורנא
 ערעייז ןעי ׳ לכש ןא ימ ןנייז עגידנאטשופ יד ינוא טפאשנעסימ ןא אימ ןעגייז םימכח
 נוא ריד ראפ טשינ ראג זיא גאש בעל ערעייז גוא טשינ ןענייז םישעמ עטשניימ
 ששינ ראג זיא םאר המהב ץיא ןופ תולעו? רעמ טאה שנעטא םד טהעז ןעמ עשטאח
 טשינ ץלא זיא ןינעוו ,דאנה ןייז ןופ םלעמ רד ףיוא טומ שנעינ רד םאמ ננךפלא'ןעך
 ,איז טלאה שנעמ רעד ןעמ הקורמ עביוה ןייא ןיא זיא המודקה המשנ ייד רא$

 ׳ר ט״עס זייי ' 'י ־ י
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 תירחש תלפת

 ן לומי קרב םלא ןה וב^חנ םינזאמ קחשכו ילדמ
 17 תעבשנש לבה* םהרבא ינב 'ךתירב ינב ךמע_ ונחנא ליא
 ת־דגז .חבזמה בג לע.דקענש היח;קחצל עבז .הילגד רה? .
 'תחמשש ךתרמשמו 1ת1א תבהאש ךתבהאמש ךרוכב ךנב בקעל
 י " ׳ ׳ :ןורשיו לארשי ומש תא תארק וב

 ךראפלו ־וחבשלו י ךל' 'תודוהל םיבדד ונחנא רכיפל
 ונירבא :ךמשל היךוהו חכש ןתלו שדקלו ךרבלו
 :ונתשרי הפי המו ונלרוג םיענ־ המו ־ ונקלח בוט המ
 םירמואל ירקבו ברע םיברעמו םימיכשמ ונאש ונרשא

 ׳ םוי לבב םימעפ
 :ךרא :ונזולא ר >״2" עט?

 :דעו םלוע!? ותוכלמ דובכ םש ־]ורי! *
 ד?? ןעכעייל אל עימי ת8דקןופ 'הון׳רפ מ?שך? איד לאל ןמ? זא םיסמ איל זליירש "ן

 :מ5ש תאירק ןופ ןסז םעל ןיי] רעע טינ לאן ןמ?
 םירעדה ויהו :ףדאמ לככו ־ ףש?גלענו ףנכל לענ ףץ1לא ״ תמ תבהאו
 תוכלו ךימל טיגנזלו :ףגנל יע.םויה ףוצ? יכנא רשא הלאה ■ •
 לע• תואל 'םורשקו :ףמיקנו ףננ?׳?ו דליכ ףהגלבו .ףתינכ ףתכשנ םנ

 :ףירעשבו ףהינ תוזז? לע.םתכתעו :ףיניע ןינ תפ?טל ויהר ףד:

 ארבנשמ אוה התא םלועה ארבנ אלש דע אוה התא
 םילועל אוה התאו הזה םלועב אוה התא .םלועה
 * ךמש ישידקמ םע לע ךמלועב ךמש תא שדק .אבה
 ערעכעה ןייא ןיא טלעוו תענע: ףיוא ףא; איז טמוק םיבוש םישע$ טומ בוא ןייר

 ׳ :ןעורענ רעי־ופ זיא איז איוו הגרדמ
 ןענייז רד? םאד קלאפ ןיד ןענייז ־וימ םאד םיורג הלעמ רזנוא זיא םד שימ רבא לנא
 וצ םסאה וד םאיוו םהרבא ןטבילי;ץיד ןופ ־חניק ך ,תוצמ גוא הרות ןייד םףרו?
 ןירעטש יד איוו דדניק ענייז ןדעמ טסלאז ח הירומ גראב םער ףיוא ןיראוסמיג שיא

 ףיואחאוויג ןידנובינ זיא רע םאוו ןוזיןגיצנייא ןייז ןופ רדגיק ד ןענייז רד? ,לדניה ץא
 ןייד בקע:ןופ םיטבש ףלעווצ איד ץפ םיורא ןעמוק רימ ,ןברק ןייא ראפ חבזמ םע־ז
 ןייד ןופ גוא טאהינביל םיאי םסאה ח םאוו שפאשביל ןיה ץגעוו ןופ םאר ןוז רעשצלע
 :ןורושי גוא לארשי ןמאנ ןייז ץפוריג ושסאה םיירפג שיא םיו? ףיז םסאה וד םאוו דיירפ
 גוא ףיד ןעניישאב אוצ גוא דה ןיביול גוא ןעקנאד וצ גידלוש רד? ןענייז םורד ־ןיויסל
 ונירשא ןעו?אנ ןיה וצ ןעקנאד גוא ביול ןיבענ וצ גוא ןיגילייה וצ גוא ןיביול וצ

 לרוג רעזנוא זיא םיז אייוו בוא הזה םלועב קלח רעזנוא זיא שוג ראג איוו זגרא ליואוו
 ךיז ןדעלעפרימ שאד זנוא ליואוו "־ישא השורי.רעזנוא זיא ןייש איוו גוא אבה םלועל

 ל״ר•'־־־ גאט עלא לאמ ייווצ ןיגאז בוא ןיתאמ ינוא רניבא ףיז ןיגישעפש גוא
 ץ?אשאב זיא שלעוו אך'ייא ףאנ ןעוויג שפיב אה םאוו שא; שסיב אה החא
 ויפאשאב זיא םלעוו אה זא םעד ףא; םאג'ףיוא שסינ אה ר". ץראוויג

 זיראוויג *ר שלכ
35 



 תירחש תלפת

 ןשדה תמורת תשרפ
 תרות תאז ־ומאל וימ תאו ןרהא תא וצ :רמאלה^מ לא " ףרךיין
 : שאו דרבה דע הלילה לכ הכזמה לע הדסומ לע הלדה איה *

 גילייה־׳די ,אבה םלועל םא}טסיבאודנוא הזה םלועב טא} טסיב אוד ,ץראתינ
 ןייד ןיא ץע!ןא'}ןיידיגילייה נוא ןעטא;ןיד ק}ילייה םאת איד ףיוא קמא}ןייד

 ערעזנוא ןדעמ ??ייה יעל ניא טכייה רעד לאז ףליה ןיד ךרוד נוא' ,טלעוו
 :םיילילפ ןיועיוו? ןעי־א}ןיי!טנילייהיאד רעד ,טא;וטסיב טביוליג ויינ :טפאעדעה
 עכיוה ץנא}איד'ץא נוא' ,דרע.'רעך ףיוא נוא'לעמיה םעדי ףיוא םאג טפיב אוד ,רתא
 רעד טסיב וד גוא רטשךע.רעד ססיב וד סאד תמא זיא םע ,לימיה עטשרביוא
 ץיא לייטאז טא}דןדןיטעבריט ז־? ,ןי־זנאהרא? טי}טא}ןייק_זיא ריד ןא :וא,רטעעל
 דער ןוט טייל עלא ןיזאל יי־ני ,םלעת רעד ןופ ץקע רעיפ עלא ןופ ריד וצ ;יפאה םאת יד
 טטאה וד ,־תע רעד ןופ דןיי־דניניק ד רעביא ןיילא טסיב םא}וד םאד ןע{עןכ רד טימהו
 ןשייתצ זיא דעוו גוא ,זיא םיא ןיא םמ גנידלא גוא ם.י םעד דרע יד גוא לימיה יד ןיפאקב
 םאמ עט^רעטגוא יד ץשימצ רעדא'עטשרעביוא ד ץ9״תצ שדעפעשאב עניד עלא
 זגוא טיט אוטליטיה ץא זיאיאדרעד רעטאפרזנוא .וטטומיסאמ ריד וצןיגאז ןעק.רע
 רע טאוו רמוצטכראפ גוא רקראטש'רעד ןעמאנ ץפיור}ןיד ןימהו ןופ דסח גוא ה(רדצ
 םעד םייקמ ךיג זנויא^א אייז טא}ךנוא טא} 'יץד ןיטעב ירימ ־דיי ׳]יפוריג זנוא ףיואהא

 ,ץעלמאז ;ייא ךייא ךיא לעת ה^וא}דד ןופ טיייז רד ץא',ןבירשעגנא זיא רע םאת קוספ
 זא טלעת רעד ןופ תומוא עלא ןעשיתצ ביול נוא םש ץטונא'ץבעג יןייא לעת דיא בוא
 רעדיוו טעוו ריא םאד ,שענעהנייפיג דעייא ץרעה 4444 *^*14444*4 444 444 ^44^444 444444 444 44 44444* 44444 444*4 444444 4 4*444444 441*44*4 4*444 84144 4*444

 טאה איוזא ,ד־זי׳ז ץגיוא ערעייא םדכ סאד טעוו ריצ
 ׳ר ם״עס
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 תירחש תלפה
 ן?׳רה תא םירמו 1־*עב לע ש^לי. דכ יסוכמו לב דדמ ןהכמ שיבלו : 13 דקות
 תא טשי^ו :03י9ה ל?א 1מ^ף חבזמה 'לע ה׳ןעה תא שיאה ל יאת ד״א

 םממ לא הנחמל ץוחמ לא ןשדה תא איצוהו םירחא םידמ שיכלו וידיני
 ךרבב םיצע'ןהכה הילע רעבו הןבת 'אל 1ב דק.ות הכזמה לע שיאהו :רצד^
 ךכות דימת שיא :םימלשיה יבלח הילג? דידרהו הלע,ד הילע ךדעו ךכבכ

 :הבית אל הכזמה לע
 :!וצל ידי.םעד טינ ןעמ טנאז ןונסת ןייק טינ טנאז ןעמ םאוו נאז5 םעל ןיא

 לכ לע ונל לוחןנתו ונילע םחרתש' וניתובא יהלאו וניהלא " ךינפלמ ןוצר ך־ךי
 וניעש'? לכ לע ונל חלסתו לוחמהו וניתונוע לכ לע ונל רפכתו וניתאטח •
 ונדעב'רפשל דימתה ןכלק ךינפל בירקנו וניעמ הררעב שדקמה תיב הנברלו

 :רומאב ךדובכ יפמ ךדבע השימ יד:'לע ךתרותכ'ונילע תכתי^ומכ

 תרמאו לארשי ינב תא'וצ :ירמאל ,דשמ לא יע רבדיו
 ורמשת יחחיג חיר ישאל ימחל ינברק תא םהלא
 ובירקת רשא השאה הז םהל תרמאו :ודעומב יל בירקהל
 תא :דימת הליע םויל םלנש םמימת הנש יינב םישבכ ייל
 ןיב השעת ,ינשה שבכה תאו רקיבב ,רשעתי דחא שבבה
 ןמשב הלולב החנמל תליפ הפיאה תירישעו :םיברעה
 סירלייניס רהב הישעה דימת תלע :ןיהה תעיבר תיתכ

 שדקב דחאהשבבל 'ןי,דה תעיבר וכסנו :י;ל השא חיחינ
 ׳ ץרעטלע ערעזנוא ןופ טאנ גוא שאנ רעזגוא טאג ריד ראפ ןיליוו רעל ןייז לאז םע יהי
 ת גוא ,'דניז עגיילק ערעזגוא ןייז לחומ נוא ןייז עורמ זנוא ףיוא ךיז םסלאז וד זא
 וצ ןבעג ר6 גוא ןייז לחומיזנוא שס־יאז ת גוא ,דניז ערעווש ע־וזנוא ןישיוו יפא טסלאז
 ץא דלאב שדקמה תיב רעל ןירעוו טעדביג לאז םע נוא 'לנוגינעפש רעדיוו עלא יד
 רע םאוו ,דימת ןבלק םעך ריד ר? ןייזיוצ בירקמ ץיז הכוז ןלאז דימ :נוא ,געט ערזנוא
 ודעכלעוו ,הרות עגילייה ןייד ןיא ןבירשיננא טסאה וד יוו וזא ,זנואףיוא ;בעג רפראז
 הימה ן3ךקזןופ ה$ךפ יד ןגאז ןילעוו רימ ייוו וזא ,טיכענק ןייד הפיט ךרוד ןיבגייג םסאה
 לארשי רדליק.ידןא גאז .טגאזיג םיא וצ טאה בוא השמ וצ טעריג שאה טאג נ״וא רבדל
 םאה'ןעמ טאוו טולב םאדזיאסאד ןבלק ןיימ ,ןיגאז אייז וציטטלאז את נוא

 רד ןופ עטקנינייווניא ך ןופ קלד רעדיזיא םאר טיורב ןיימ ,ורבדנ םעל ףיוא שצירפשיג
 תחנ ןייא רייט וצ זיא םאד טאוו חבזמ םעד ףיואטלערבראפ שאהיןעמ טאוו המהב
 בירקמ ןיטיה ריא טלאי ,ןלאוויג ןאטיג זיא ןוצר ןיימ נ־א ;יסייהיג באה ךיא ס'אך תור
 ריא טאוו ןב־ןר רעדיזיא םאד ןנאז ייז וצ טפלאז את גזא ,טייצ ןייז ןיא ירימ ראפ ןייז וצ
 גאמ ןיכילקיא םימ ןייא ןא ףאש עגילא; ,טאג יראפ ןייז בירקמ רעייפ םער ףיוא טלאז
 ערעדנא יד בוא אילפ רעד ןיא ןיט״רב ןא וטסלאז ףאש ןייא ',דימת ןברקא ראפ ״ודצ
 לעמ לימעז סאמא ןויפ קלד טנחעצא נוא',ןיטניבא יל ןישיווצ ןיטיירב ןאיוטסלאז ףאזק
 ןלליירכ ריא טלאז דימת .רעמעלישרעפא לייא םניםיוששיל טימ טשימיג ,החנמא וצ
 גךאב םער ףיוא ןעזויג בירקמ טאה ןעמ'סאוו הלוע"ןבךנידעד איוו יוזא ,הלוע ןברק#
 ץידלאזגגוסיג ןייזנוא .טאנראפ רעייפ םעל ףיוא ןבלקא חת תחנץיא וצ ,יניס
 חבזמ רעל זיא םאר טךא גיל״הא ףיוא ,ףא^ ן״# וצ'ןייויו רעקע.ןייא ןופ ליטלע?#

 לאז "י ב-ינ
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 תירחש תרפח

 :ביבס חבזמה לע 1מך תא םינחבד
 ח נוא תרוטקןופ חוקלכ יד ר3ךין ךא;ץ;אן וצ ביוחזנ זיא ןעמ סאד םיסמ יד !בייל# פ?
 יינאן ןעס לאז םאל נוא סיכ? א;א ךא;רד נוא ׳ובו דציכ תרוטקה ם-וט? ןער ט1י תיתייוב

 :הנקת ק איניחנ יני א;ת רעד טכאטינ טאל םאד ןעד זו;ן? םיורל טיט
 תא ףינפל טיתובא וריטקהש וניתובא יהלאו טיהלא יי אוה התא
 לע םתוא תרצ רשאב םיק שךקמח תיבש ןמזב םימסה תרטק '
 5ןטנ םימס ףל חןר השמ לא יי רמאיו :ךתרותב בותככ ףאיבנ השמ די
 תרמ,ר התא תישעו :היהי דבב דב הכז הנבלו םימס'הנבלחו תלחשו
 החתנו קדה הנממ תקחשו :שדק ריתמ חלממ חקור 'השעמ חקר
 םיש־זק עדק המש ףל דעוא רשא דעומ להאב תרעה ינפל הנממ
 ךרבב ךרבב םימס תרטק ןרהא וילע ריטקהו רט&ו :םכל היהת

 !ברעה !י? הרגה תא ןרהא תלעהבו :הנריטקי תורנה תא וביטיהב
 ...:0?,סירל :ינפל דימת תרטק 'הנריטקנ

 ומסלאז ףאש
 י " ~ ד יי - : יי 1 ▼ ׳ י״ ״:־־ • ״ ¥ ־ י■ ן - ן ן־• :—=ך ־־ ^ ן ־ ־ז ׳ץ "
 יטקלאז אירס רעד ןיא ןופ ג;וםי; םאד נוא החנו? אח איוו יוזא ,ץטניכא ך ץועיווצ

 :שאנ ראפ חור תחנ ;ייא זיא םאד ,טניבא וצ ריוא ןיכאוכ'
 רא$ חבזמ םעד ןופ טייז ןופנן םעד אייב ןברק. םעד ןיליוק לאז רע.נוא טסשי
 נ חבזמ םיעד סורא טולב ןייז ןיצי־ופ# ןילאז ןרהא ןופ רדניק יד גוא יקייי טא; " י
 אחדחראפ ןעווינריטקמץבאהץרעטלע.ערעזנוא םאווטא;רעךשםיבאודהחא
 שדקמה תיב רעד זא טייצ רעד ןיא ז=" , ןיצ־ריוויג 'איילרע/עבידטע יח ןופ תרוטק
 זיא סע,איוו וזא איבנ ץח השמ יקמ ץטאביג אייז טםאל'ח ייול וזא ,;ענאשיט׳טחא
 ,ץריווינ ףירט ,ןצריווי;ריד וצ םענ הקימ וצ טגאזינ טאה שא; ,הרות ןיח ץא ןבירשי;
 עא טיוק שיריבייט ,לנאנא איוו טאלג זיא םאר ןףיוויג ןיז;ןייא ןופ ליצךאווא ינוא
 קז ךיילג עלא ץלא.ז ןיצליווינ יילרע ריפ ח ,דירייוו ערעטיול נוא ,ןיצריווי;ערעד^ז
 ןיבאו? תרוטק ח טסלאז ,ןיגעוו ערעדנא םאר לאז וזא טגעוו םנייא איוד גאדו רעד ץא
 ןייר טשימינ ןייז לאז םע גוא ,ןעוט םךעקייטפא ח איוו וזיא ןיצריווינ ןויפ גנוישימ ץיא
 6׳לקה ןייא םעד ראפ ץבענ ןופ רע־ד שסלאז גוא ןח ץבייר וצ טסליאז נוא ,לילייה נוא
 ׳ ]יטראי ץגיטעטשאב רח וצ יןיז לעוו ךיא טאוו נ;וגיטעטשאב ןופ'טלעצינ םעד ןיא
 ףיוא ןייז ריטקו? לאז קהא קוספ ןיא טיישש םע נוא ;■הייא וצ ןייז םאד לאז גילייה ץלאנ
 ךילרער ח םיוא טגינייררע זא ירפ רד ןיא עלא ,ןיצריווינ ח ןופ תרוטק ח חבזו? םיעד
 קלרעל יד ץוץצ ןא טעוו ןרתזא זא נוא ,ןייז ריטקמ תרוטק םאר רע לאזיהרונמירד ןופ'
 :דךיכיג עלע״ייא אוצ טאנ ראפ תרוטק אח ןייז'ריטקמ רע לאז טניבא םעך'ץש*יווצ
 ,ןעיויג תרוטק איד ןופ גץשימ סאד זיא איוזא איוו' ,טנירעלינ'ןי?אה'םינבר ח וגמ
 איייד ,ןעוייג ןענירד קניי:םימשב תורמל גיצבעז נואיטכא'גוא טרעדנוה יירד

 טרעדנור ־ י י ־ ׳ • י
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 תירחש תלפת
 לבל הנפ .המרה תומי קנטב העמדו םיששו תואמ שלש .הכ
 םהמש'םירתי םינמ השלשו םיברעה ןיב םרפו תירחשב םרפ םוי

 ברעב תשיתכמל ןריזחמו .י םירפכה םויב וינפח צ*למ לודג ןחוכ םינבמ
 ישע'דחאו .הקדה ןמ הקד אהתש ידב הפי הפי,ןקחושו .םירפכה םוי

 תיריב העשת ןומנק .השלש העורק .ירשע םינש טשקה .הנמ רשע־
 ץא םאו .אתלת ץביקו אתלזר ןיאס ץסירפק ןיו .ןיבק העשת הנישרב

 ןועמש ןב'ך:התימ ביח הינממס לכמ דחא רסח םאו הלספ שבד הב ןתנ

 אך אדו איוזא ץבאה שפראדאב קמ שאה טכיוויג גיצכעז נוא ףןיפ גוא טלעלנוה
 ץא בלאה ןעוויג ריטקמ גאמ עלא רע,שאה ארשילא ,רהאי םעל ץפ געט ך ןופ להאצ
 טאוו קווינ רהעמ ןעגייז סאלו תורשיר יילד נוא' ,טניבא ןיש׳יווצ בלאה נוא אילפ רעך
 םוא ץירא ק׳מהב ןיא ןענניירב יצ ץירא לופ ןעלפיייה ענייז ןופ שגעלפ לוד;ןהכ רעד

 לסייששיא ץא ןימיש ןיידארעדיוו אייז רעטן!עלם'רופכ םוי ברע םואנוא ,רופכ םוי
 ץנאג"ןייז לאז םעןיבירשיג טייששי איז"טאוו הוצמ איד ןייז םדקימ לאז רעילכ ,ץירא
 יילךע ףלע ,תרוטקאיד ןופ גנושלמ יד טנירעליג ץבאה םינבר איד י״ :ץסיוטשיג ץל
 נוא',ץריוויג ףירטי ,ייזקניייזםאד גוא 'תלוטקאיד ןיא ןעוויג ןעגייז ןייחיוויגינימ
 םכילשיא.דץרייוו גוא ,שיוק״שריבייט נוא ,לילאניא איוו טאלג ןעווינ זיא םאוו רצראווא
 ץרניל טילעדנוה ןופ שליוויג גיצעביז ןיניואווינ טאה םיניש ריפ איל ןופ רעלנוזא$
 איד גוא רעבנניא גוא ץרייוינ ׳ טכיווינ גיצקא גוא טלעלנוה ייווצ ןא םאר שפעלט
 ץגואוויג טאה םינימ ריפ 'איל ןופ רעלנוזאב 'םכילשיא ןערפאז נוא דרנ ןופ יקלגגייטש
 טכיווינ ףלעווצ ןעווינ זיא "?■•י׳טכיוויג 'גיצכעז נוא ריפ ןא סיאר ט?ערם ,טכיוויניןצבעיז
 אייז נוא !יינימ ףרע ןענייז םאר שיייווינ ץי;ןעיייג זיא !*יק טכיווינ יילדןעוריג זיא ■־־־יד־
 שניכערינ םיוא זייא םע איוו יוזא ,טכיוויג גיצכעז נוא שכא שימ טללמהייילד ןא ץפערט
 ןופ םינ אייז ןענייז טניכעלינ םיוא רעטייוו ןייז טעוו אר םאוו םינימ ףניפ יל גוא ןיביוא
 רכיטיילק ןימ ןייא יוזא ,םעיל ץוח רא{ טכיוויג גיציכעז נוא שבא טיט טלעלנוה יילל יל
 נוא ץאס 'יילד ןעודיג זייא םילפקןופ םיורא טמוק םאוו ץיוו בוא ,ץבק;ץינ קתנ זיא
 קגניירב שנעמיג ריעטאה ץסילפק. ץי ץיק.ןענופינ טינ טאה רעזאנוא ,ןיבק״רד
 רכיטייליקא יוזא ',ליטלעפא םודס ןופ ץלאז נוא ,ץקראטש נוא ץיוו ןיטלא ןיידו ןיסייוו
 רעכיטייריק ןייא איוזא טגאז ןתנ יבר :זיא גינייוו לית ןייב יןיילנ ־ףיור םעל טכאט םאו)

 ןאשעגןיילאשאהרעזאנ־א ,ליםיבא ןערויג ךיוא זיא ןדלי םעל ־..1 •־-'־־-'■־וו םאוו
 איד ןופ םנייא םרענימיג שאה רע זא גוא ,'טכאמענ לוספ איז רע טאה גינאה ןענילל
 זיא ירצ ןימ םאד שנאז לאילמג ןב ןועמש ןבר :התימ ביח רע זיא ןיצריווינ ייללעלא
 ה)'ישלכחילוב'.ףטקץיאה'םךןופ שפילשסעסאוו טפאז אילראנ שינ רהעמישאד
 ץי •ןיי1 ]"ש ןילאז אייז ידכ'ןרופעיץמ םאד שימ רעל ןיבייר וצ ןמ,ונינ ןעמ טאה
 סיל רדיידכ תופצ ןימ סאל שיא ץא שכ*יוץנ טאה ןעמ םאוו ןעמוניג ןעמ טאהץסילפק

 'ראז י ׳ו ־דמ ־
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 תירחש תלפת
 ץאש אלא הל ץפ:ם:לגר ימ אלהו .הזע אהתש ידפ ן-0צה תא 1ב

 :דובכה ינפמ שדקמב םילגר ימ ץסינכמ
 קדה בטיה בטיה קדה 'רמוא קחוש אתשכ"רמוא ןתנ יבר אי#ן
 םהלשל .הרשכ ןיאצחל המטפ .םימשבל הפי לוקהש יעמ
 הרשכ התדמכ םא.ללכה הזי הדוהי יבר רמאי :ונעמש אל עיברלו
 רמוא ארפקירב אינת :התימביח הינממס לכמ דחא ירסח םאו.'
 דועו :ןיאצחל םיר%"לש'האב התדו 'הנש םיעבשל וא םיששל תחא
 לוכי םדיא ןיא שבד לש בוטרוק'הב 'ןתונ זלה ולא ארפק רב יבר
 הרמא הרותהש ינפמ.שבד הב ןיכרעמ ןיא המ'לו.החיר ינפמ דומעל

 ::יל השא ונממ וריטקת אל שבל לכו רואש לכ יכ
 םר{? ירשא תואבל־ ל "־נ :הלק יבקנה דולא ונל בגשמ ונטע תואבצ יי י>״ג
 תחנמ יד הבךען י :ונארק םויב וננגהךלקה העישוה ,ל ־־י :דןב תקב ״

 :'תוינומדק םינשיבו םלוע• ימיב םןלשוריו הדוה?
 הברעמ לואשאבאדאבלאוארמניד אמ^מ הכרעמה רדס דוסמ ה\ך ייבא
 תרטק לש הי# הביעמו הרמק לש הדש הברעמל המיוק הלהנ
 שג יקוא זיא םילגר טסייה רעסאוו לאווקסעד ןופ רעסאוו יל גוא ,ןייז קראטש לאז
 ק*מהב ןיא םילגר לאווק םעךיןופ רעסאוו סאד ץירא טינ טגניירב ןעמ ראנ אוצ רע־ז
 טאה ןעמ זא ,טגאז ןתנ יבר טגירעליג ;יבאה רימ אינת :טינ דובכ ץיןכ זיא םע לייוו
 אוצ\ ןיסיוטשעג טאה םאוו םעל וצ טגאזיג הנוממ רעד טאה תרוטק.איל ןיטיוטשעג
 ןיי• ןופ ןעננאגיג סיורא זיא םאוו ףפמאד רעד בוא לוק סאד ליידו ,טוג קנא2 םאל לאמ
 ןייא טאה ןעמ ןעדי ,תרוטק יל ץפ םימשב יל וצ טוג זיא טעריג טאה רע תמולמ ליומ
 טניוויג גיצכא ג׳וא ריפ טימ טלדנוה ראנ רמולכ טכאמיג תךומק יל ןופ רועיש'ןבלאה
 טכאמיג טאה ןעמ זא תרוטק יל ןופ רועיש ליטךעפא רעדא לעטירלא .רש? סאדזיא
 סאד הדוהי.יבר טגאזיג טאה .טינ רעדא רשכי זיא םעביואטרעהיגטיג רימןיבאה
 שרופממא םאוו גארד רעד ןופ םאמ איל איוו איוזא ןעמוניג טאה רע זא ללכ רעד זיא
 תךוטק>ךןופ רועיש ןיבלאהא טאה רע זא רשיכזיא ץמ ןיכילטיא וצ הרות רעד ןיא
 ןיא איוו גארד רעד ןופ רעדא םיגיס איל ןופ םנייא טרעגימיג טאה רע זא גוא ,ט?אסי^

 :התימ ב;!ך רע זיא טיימש ה־רות רעד *
 גיצעביז ץא רעדא גיצכעז ןיא לאמ ןייא טגאז ארפס רב טנירעלינ ץבאה רימ אימ
 םאר טכימיג יירד יד ןויפ ראי עלא ןבירבייג רביא :יא טאוו םעל 'ןופ ןעמנ :יא רא: ־
 בוא ,תרוטקה.ןויפ רועיש ןיבלאהא רופפ םוי םוא קמוניג יי:ןופ טאה לודג ןהכ רעך
 ךאנ נוא' :רועיש ןבלאהא ראנ ר א;םאר תרוטק ןינאמ טפןאדאב טינ רעמ טאה ןעמ
 שנעמ ץיק טלאמ גיגיאה ל־סיבא ריא ןיא ץבגיג סלאוו ןעמ :א ארפקרב טנירעלינ טאה

 םוראיוו גוא ,ןעוויג ןופ רד טלאמ םאוו חיר ןיקאמשיג םער'תמחמ'ןייטש ןביילב טנאקיג
 רעיו:עלא טנא:יג טאה הרוה יד ליימ ,גיגאה ןייקריא ץא טשימעג ץירא טינ ןעמ טאק
 :טא; אוצ רעפפא רעייפ ץיק ןיי:רימקמ טינ םיא ןופ ריא טלא:גיגאה עלא גוא גייט
 ןופ טאנ רעד זנוא וצ :יא טייקראטשא :;וא' טימ :יא טפאשרעה עלא רעביא טא;ץ
 ,ףלעה טא;" טאג ריד ןיא ןוחטבא טאה םאמ ןיטלעמ םע״דירואמ ״ :דימת ביקע:
 נוא ־מ" :םיא ץפח רימ 'םאמ גאמ םער ץא ןירעפטנע זנוא לאז ה־בקה ךלמ רעד

 ןופ געטאךאיוו איוזא םילשורי טימ הדוהן ןופ החלמ יד טא; אוצ ץיז םי:טעוו םע
 :ןערהאי עטישךע אה אימ איויזא גוא גיבייא ,ר
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 תירחש תלפת
 ס3ןט ןושדל םדוק םיצע תזג י# דחז?ן םי?? ירז; ימי רחסל תס־יוק
 חחנ שסח תבטה? תורג שמח תבסהל םך1ק יטימ׳ד הביט ןושדו יסיגמ
 תורג יתש תבטהו תורג יתש תבטהל םלוי דיסחה םדל דיסתה םדל תסרוק
 ןיתבחל י הרגסו הרגסל םירבאו םירבאל תסרוק תרטקו תרטקל תסלזי
 ןיב לש דיסחל ןיס־דוק ןיביזבו ןיביזבל ןיבס-ומו ןיחומל קבסגי קבסנל קתמי
 םלשה הילע םיסלש׳ד יבלח ׳ךילע ריטןיהו הלע׳ל הילע דנעור5$ש ם:3לעה

 :םלכ תונב־^ה לב
 :ארונ ונרהט ונבגש ףסע תת לבק. :הדוד? ריתת ףגימן תלךג תכב אנא
 לןתקרצ .ימחר םררט םברב נ םרמש תבבכ דץדרחל ישלח רובג אל ׳ ׳
 .הנפ זןסעל האג דיח: :ךתדע ל!דג ףבוט בורב שורק, ןיסח :םלסג דיסה
 דובכ םש ךורב :תומלעת עדוי ונתקעצ עסשי ל3ק.טהעןש :לןתשךק ינכיז

 :דעו םלועל ותטלס
 ד ןעוק טגאז הנחמ ןייק_ טינ טגאז ןעמ ןעוו גאט םע־

 תרטקהו רדהתה לטבו שדקהה תיב ברד וניתונועב התעו

 שרדמה תיב ןיא יוו רזא גאט םד ןופ תודובע יד ץא הכרעמ ך ןעודג רדסמ טאה יייא
 ןיעמ ןופ גוא ארמג רעד ןיא ןיראווינ עבק;זיא םע גוא ץלאוויג טנירעליג זיא י
 ןעווינ רעילפ זיא חבזמ םעד ףיוא רעייפ ןופ גנוטכיר ןא עסיורג םאד ,לואש אבא
 ראז ןעמ יזא ןיליוק ןמונענ ןופ רד םאה ןעמ סאוו רעייפ ץפ גנוט־מל ןא ץלעדנא ןופ
 םארו םעדןופ ןעווינ רעירפ זיא הכרעמ ערעדנא יד גוא ,תרוטק ייז ףיוא ןייז ריטקמ
 רעסיורג רעד וצ ץלאה רקימש איידוצ טגיילנ וצ בוא ןעוויג רדסמ 'ץבאה םינהי יד
 פאטהקמ םרו םעדי ןופ קוויגירעירפזיא םיצע ירמ י;ש רודס'רד גוא ,הכרעה

 זיא ימינפה חבמכ ןושל דד יגוא ,חבזמ ץטסגינייווניא םעל ןופ שא סאד םראשיג
 ,הרונמ רד ןופ ךאלדער ףניוק יד טניניירינ םיוא טאה קמ םדד םעל ןופ ןעוויג רעי־־ל
 סאד טגניירפשג טאה ןעמ םאוו םעד ןופ ןעוויג רעידפ זיא תורנ שמח תבטה גוא

 סאוו םעד ןופ קווי/רעירפ זיא דימתה םד רעד נוא' ,דימת ןבלק םעד ןופ טולה
 יתש תבטה גוא ,הרוומ רד ןופ יןלרער אייווצ עמצעל ך טגיניירי;םדא טאה קוק
 םאוו םעל ןופ ןעוויג רעירפ זיא תרוטק יד גוא ;תרוטק.ך רפ קווי־ן רעילפ זיאחור;
 ןיא םילבא תברקה גוא י ,דימת ןבלק םעדןופ םילבא יל קוויג בירקה טאה קמ

 יד גוא ,ןיחבה יד י ראפ ןעווינ רעילפ זיא רתנמ ך גוא ,החנמ רד רפ קוויג רעירפ
 ראפ קוויג רעיר9 קנייז םיכסנ יד ינוא ,םיכסנ יד ראפ ןעוייה רעיופ ןעיז ץתבח
 אייווצ ך ראפ ןעווינ רעירפ קגייז םיפסומ תונבלק איד גוא ,םיפסומ תונבךר יד
 םחל םעל ןעמונעג פארא טאה קמ זא קוויג ריטקמ טאה קמ סאוו ךארייול ליפעל
 בירקמ טאה ןעמ םוו דימת ןבלק םעל רפ קרוי;רעירפ ןנייז ץכיזב יל גוא ,םי;פה
 ריא חיוא וטכיר ףיוא לאז רע ,קוספ ץא טייטש םע אדו ץטניבא יל ןשימצ זעוויג
 ףיוא ,םימלש איל ןופ םיבלח יד רהיא ףיוא ןייז ריטקמ ילא{ בוא הרל איד
 םייחעה ןיב לש דימת םעך לאג רמולכ תונבלק עלא טזאלעג םדא ןיז םאה ריא

 :ןעדוי/ בירקמ טינ רהעמ ךאז םושי ץיקי קמ טאה
 ןייז ץא דימת ןבךקי םד ץיז וצ בירקמ ןטאבג זנוא טסאה וד ןטלעוו עלא ץפ רעה ןוב"
 ק ;קוד רעייז ץאי םדל ך גוא טסגיל רעייז ץא ץיזץלאז םי;הכ ך גוא םייצ

 'ר םריי בואי "
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 תירחש תלפת
* 
 ףינ^לס ן1צך יהי ןכל .זדמעמכ לאר&ד אלו .ועחב יול >6ן .ותך1בע3 ־ח
 זןינפל הצרש לכקש בושח וניתותכש חיש אהלש וניתובא דדלא!וניזמא
 ת^פקה ונר8ןכ,לו .'וידמעס לע ותמעו .זועזנ? דיטתה ן3ךנ ונברקה ולאב
 החנהל הלועל הרותה תאז רסאנו מנית?ש םירפ המלש? רמאנק ומכ הנש?

 :םיהלשה חבזלו םיאולהלו מ?יאלו תאטחלו
 וצ גא^י ע^א ב.יוחט זיא ט׳טנעשא לידו ה^פת ך ץא ןעוונ ןפתמ םימקזו עלזנוא !באל והזיא
 סאוו ןקוקמ והזיא ןעןג טנאז זיא אלקט םללעוו ר5דז1ךא;םורד אד$ג הנזן׳מ אלקמ ן;ךעל
 גוא ,ב ׳יס ח>א ריס דל טבייר# וזא .אי9ג זיא סאד סאע לאעש#ל י3נ גוא תוי;#מ זיא סא!
 :תותיירג נואת1יגז^נ ןופ ןוני;םעד טיה לאע?^י יבר גוא ןי^וקק והןיא ןינא)לאז ןעז;

 ןופצב ןתטיחש םישךק ישדק םיחבז לש ןמוקמ והזיא
 ןופצב ןתטיחש םירופכה םוי לש ריעשו רפ ׳
 ץב זלע הדה ןועט ןמךו ןופצב תרש ילכב'ןמד לובקו
 ןהמ תחא הנתמ בהזה חבזמ לעו תכרפה לעו םידבה
 לש יברעמ דוסן לע ךפוש היהי םידה יריש :תבכעמ
 םיפרשנה'םירפ :בכע אל ןתנ אל םא ןוציחה חבזמ
 ילכב י ןמד לובהו ןופצב ןתטיחש םיפרשנה םיריעשו
 בהזה חבזמ לעו תכרפה לע היזה ןועט ןמדו ןופצב תריש

 ךרסל לע ךפוש היהי םדה יריש71:תבכעמ ןהמ תחא הנתמ
 בכע אל ןתנ אל םא ןוציחה יחבזמ לש יברעמ

 ןה וילא דיחיהו רובצה תאטח :ןשדה תיבב ןיפרשנ
 ןתטיחיש תודעומ לשו םישדח ישאר יריעש רובצה תאטח
 עברא ןועט ןמדו ןופצב תרשי ילכב ןמד לובקו ןופצב
 הנפו שביב הלע דציכ :תונרק עברא לע תונתמ

 .תינופצ תיחרזמ 7.תיחרזמ תימורד'ןרקל יול אבו בבוסל
 היה םדה יריש .תימורד תיברעמ .תיברעמ תינופצ
 ירכזל םיעלקה ןמ םינפל ןילכאנו ימורד דוסי ילע ךפוש

 :תוצח דע הלילו םויל ילבאמ לכב הנהכ
 ־: ז :־־ז : זר־ 7 : 7 •% :

 בורח זיא דניז ערזנוא ץגעוו דנוציא גוא ;ק׳מהיב ץא ןייטש ריא ןיא לארשי יד גוא
 אטיגזיא םע גואלןיראוויג לטב זיא דימת ןבךןר רעד גוא ק״מהיב רעזגוא ןיראוריב
 לארשי ץיק ינוא ןעגכוד ןייז ןיא יול ץיקנוא 'טם;יד ןייז ןיא ן!דכןייקמינ זגוא״וצ
 ץלאצאב ןילאז רימ םאד טגאזיג ךאד טםאה'טאג וד גרא ,דנאטשאב ןייז ןיא
 ,ןיצפעל ערעזנוא ןופ דייר יד טימ ןייז בירקמ ןיפראד רימ םאד תונבךכ ייו טאטשנא
 טאג גרא טאג רזנוא טאג ריד רפ ץליוו רעד ןייז לאז םע ךיד רימ ןיטעב םורד ןכל
 אוצ טגיליוואב ןציפעל יד ץפ דייר ערזנוא ןייז לאז סע סאד ןירעטלע ערעזנוא'ןופ
 זנייצ ןייז ץא־די^ ן3ךןכ םעלקמיג בירקמ ץפלאוו רימי איוו:יןיילג ריד ראה

 :זיא ץד ץד אדו גוא טלא ןיי!'ןיא גוא /ר
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 תירחש

 ובצ ימלע יחבז םישאל לילכו חותנו טשפה הנועטו
 תוליעש םשא תולזג םשא תומ^א ןה ולא י .תומשאו
 .יולת םשא ערוצמ םשא
 ןועט ןמךו:ןופצב תרש ילכב ןמד לובקו ןופ?כ ןתטיחש
 םיעלקה ןמ םינפל תלכאנו ,עברא ןהש תונתמ,יתש

 :תוצח דע הלולו םויל ילכאמ לכב הנהכ ירכזל
 םוקמ לכע ןתטיחש םילק םישדק ריזנ לא!הדותה
 .עבראהש תונתמ יתש ןועט ןמ־ןו הרזעב ־

 הללו םויל לבאמ לכב םדא לכל ריעה לכב תלכאנו

 םהידבעלו םהינבלו םהישנל םינהכל
 לכאנ םרומהש

 לכאמ לכב םדא לכל ריעה לכע ןילכאנו .עברא ןהש
 אלא םהב אצויכ קדמ םרומה :דחא הלולו םימ:ינשל
 :םהידבעלו םהינבלו םהישנל םינהכיל לכאנ םרומהש
 לכב ןתטיחש םילק םיש־ןק חספהו רשעמהו רוכבה
 דבלבו תחא'הנתמ ןועט ןמדו הרזעב םוקמ !־
 םינהכל לכאנ רוכבה ןתליכאב הנש .דוסוה דגנכ ןתוש

 אימ לכב י ריעה לכב ןיליאנו .םדא לכל "רשעמהו
 לכ אלא לכאנ וניא חספה :דחא הלילו'םימי ינשל

 וניאו עונמל אלא לכאנ וניאו תוצח דע אלא ליאנ וניאו
 :ילצ אלא לכאנ

 תשרדנ הרותה תודמ הרשע שלשב רמוא לאעמשי יבר
 בותכמ בא תנבמ ,הוש י הרזגמו רמיחו לקמ.ןהב
 טרפמו טרפו יללכמ .7םיבותכ ינשמ בא ןיינבמו7 דחא
 ללימ .טרפה ןיעכ 'אלא ןך התא יא ללכו טרפו ללכ .ללכו
 רבד לכ :ללכל ־־!ירצ'אוהש טרפמו .יטרפל דדצ אוהש
 א£ ומצע לע דמלל אל דמלל ללכה ןמ אצד לליב היהש

 ׳ר ם׳דס אלא
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 תירחש תלפת
 אנת לרכנ היהש רבד לכ :אצי ולכ ללכה לע דמלל אלא
 :ריסחהלאלולרהל ונןנעכ אלמי דחא ןעמ ןועשל
 ונסעכ אל#,רחא ןעט ןועטל'א?ד ללמ המשרבללק
 ןודל אית *ןבב"*׳ רעל לק :רימחהלו לקהל אצ;
 ונריזחיש דע וללכל וריזחהל לוכי התא יא שדח רבדב
 דמלה לבדו .וענעמ דמלה רבד 1 שורפב וללכל ביתכה

 אביש דע הז תא'הז םישיחכמה םיבותכ ינש ןכו .ופוסמ
 * י • •• • . ( י • • 9 •

 :םהיניב עירכד יש■/¥׳- בותכה
 ןתו וניוקיב הרהוקב שיקמה תיב הנבייש וניתובא ייהלאו וניהלא1יי ךינפלמ ןוצר י,ףי

 ומרי עייק :ךתרותב ונקלח י:

 ול וריש :ויתלילע םימעב ועידוה ומשב וארק ייל ודח
 ושדק 'םשב וללהתה :ויתאלפנ לכב וחיש ול'ורמז
 ורכז :דימת וינפ ושקב וזעו יי ושר־ך :יי ישקבמ בל חמצה

 • • • * • 1• , • • 1• •• 1•, ״ 1 • .• • •

 וז :והיפ יטפשמו ויתפמ השע רשא ויתאלפנ
 :ויטפשמ ץראה לכב וניהלי ל את :ויריחב בקעי רב ודבע
 תא תרכ רשא :רוד ףלאל הוצ רבד ותירב םלועל ורכז
 לארשיל קזדל בקעיל הדימער :קחציל ותעובשו ם,ררבא

 :םכתלחנ לבח ןענכ ץרא ןתא דק רימאל :םלוע תירב
 לא רגמ וכלהתיו :הב םירגו טעמכ רפסמ יתמ םכתויהב
 חכויו םקשעל שיאל םינה אל :רחא םע לא הכלמממו יונ
 ענייי רעקרעפ יד רטנוא שנאקאב טכאמ ,ןמאנ ןייז ןא טפור טאנ וצ שקנאד ודוה
 טוט .רעלנואוו ענייז עלאןיא טער׳סיא וצ טביור םיא יוצישגען יי■" :םיחנמכ
 :טאנ ןירעלאב טאוו קראה ד ןעיירפ ךיז לאזיסע ,ןמאנ ןגילייןו ןייז טימ ןמיראב ך״
 :דימת הניכ?׳ ץיז ןהעז "וצ ץ־ועגאב טומ,טייקראטשןייז גואטאנ ןטשןאפטוטישי-ל
 םיטפשמ יל נ'וא ןכייצ ענייז ,ןאטיג טאה רע טאוו ■רעדנואוו ענייז ןקגיידיג טוט יי*
 רערניק ריא ,טבענק ןייז לארשי ןופ רדניק ריא :ליומ ןייז טימ רזוג זיא רע טאוו
 זיא רע "יה :רטלייוו רד םיוא ןייז בקע;ןיפוריג רעילפ םיא םה ןעמ טאוו םער ןופ
 ץז גיבייא וצ טקניידיק 'יי־• :טכיריג ענייז ןעבייז דנאל עצנאג רד ףיוא ,טאנ ךנוא
 דניזיוט וצ ןטאביג טאה רע,טאוו ךאזיד ,הרות יד ןעט טעימ םאר טייהלעכיז
 וצץואוושיק טאה גוא םהרבא םלכ ןערדיג תילב תרוב טאה רע טאוו'יי" :תורוד
 ןייא לאר?•;וצ בוא ץעזינ ץיאי וצ בקע;'וצ טלעטזעינ םע טאה רע גוא׳ויד־טיי :קחצי.

 ריר וצ ,טגאזיג תובא'יל ןופ ןכילטיא וצ טאה רע יט״ל :גיבייא ףיוא טייה־ועכיז
 טייז ריא זא ־־""ינ :3רא ■דעייא ןופ ליימ םאד״ןענכ ןופ דנאל םאד ןבעג ךיאירעוו
 תובא יל.גוא י*״י :םירנ יוו טעואוויג טאה ריא בוא"גיעיוו לאצ עניילקא ןעדרג ךא}
 :קלאק ןרעדמ םוצ ךיירניעקיןייא ןופ ,ןרעךנא םוצ קלאה ןייא ןופ ןננאגינ ק;יין

 על ׳ר ם״עס
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 תירחש
 :ועדת לא יאיבנבו יחידמב ועגת לא :םיכלמ םהילע
 םיוגבתפס :ותעושי םוי לא םוימ ורשב ץראה לב ייל וריש
 דאמ ללהמו יי לודג יכ :ויתאלפנ םימעה לכב ודובכ תא

 לילא םימעה יהלא לכ י
 :ומוקמב הודחו זע וינפל ר־דהו דוה:השעם:מש ץו קיספהל די-"
 דובכ ייל ובה י :יזעו דובכ ץל ובה םימע תוחפשמ יא ובה
 :שאר תרדהב י;ל ,ווחתשה וינפל ואבו החנמ ואלומש
 וחמשי :טומת לב לבת ןוכת ףא ץראה לכ וינפלמ וליח
 םיה םערי. :ךלמ ץ םרגב ורמאיו ץראה לגחו םימשה
 רעיה יצע וננרי1 זא :וב רשא לכו הרשה ץלעו ואלמו
 יכ בוט יכ ייל ודוה :ץראה'תא טופשל אב יכ ץ ינפלמ
 ונליצהו ונצבקו ונעש:יהולא ונעישוה ורמאו :ודסח םלועל
 ךתב :ךםלזי03 ודבתזקזול ד!שךס םקל תורוה1? ם:וגד ןמ
 ןמא םעהילכ ורמאיו םלעה דעו םלועה ןמ לאלש יהלא וו
 שדק וילגר םידחל ווחתשהו וניהלא.־׳

 ורמ

 _ א טפארטשינ טאה רע נוא ייז ןביורעב וצ ןיינעמ .
 ןיריר ןא טינ טלאז ריא ל" ךלמיבא נוא העך§ ןעמ טגיימ סאד יץירגיניק. ייווצ ייז
 ץכערש ןייק ריא טלאז םיאיבנ עגיי© וצ נוא ,םהרבא ןעמ טניימ םאר חישמ ץימ ן$

 ןייז גאט וצ גאט ןופ ןיגאז ןא טומ ,דנאל עצנאג ריא טאנ וצ טנניז יי•" :ןאפ טינ
 ענייז תומוא עלא ןזאווצ נוא׳דובכ ןייז רקלעפ יד ןשיווצ ןיליצ רד טומ
 ץי׳א נוא רעייז רע זיא טביולג נוא טאנ זיא טלעפבאיג ןעד :דעדניאו-
 לגוע איד ןופ תואסמלט ערא ןעד ,רעטעג עלא רעבייא רע זיא רעניטברא$
 זיא גנוריצ נוא טי־הנייטי .ןפאשאב למיה יד טאה טאג רעבא ,טזלנ ןענייז םיללג

 ריא טאנ'וצ ןא ריז'טיירביעי :טרא ןייז ןיא זיא ריירפ נוא טייקכאט^ ,םיא רפ
 שיירב יעי :טייקראטש נוא ערהע טאנ וצ ןא טיירביעי רעקלעפ יד ןופ תוחפשמ
 ריז טומ ,םיא רפ טמוק נוא קנאשיגא טנאיט ,ןעמאנ ןייז ץפ ערהע םאד טא}וצ ן$
 ,דגאל עצנאנ יד םיא רפ ריז טגדא$ יליי :טייק״ילייה ענייש טימ טאנ וצ ןיקוב
 ועיירפ ?*'ולעיו ייי ״==׳־:ןיצירג םיוא טינ טוט נוא טלעוו ך םיא ךךוד םייסש טסעש
 :טגיניקינ טאה ט״אג רקלעפ ייד ןשיווצ ןגאז ןלעוו ייז גוא דיע יד גוא ןלמדר יד
 םאר ןעיירפ ריז טעוו םע ,י זיא םיא ןיא טאוו םאר נוא ם!רד ןמערוטש טעוו םע ־ייי
 ץפ רמיוב״יד ןעיירפ ריז ןלעוו לאמ טסנעד " :טסקאוו ןנידו טאוו ן׳לאגואדלעפ
 זיא רע ןער םאנ וצ 'טביול יייי' :דנאל םאר ןיטפשמ וצ טמוק רע זא םאנ רפ דלאוו

 ,רפלעה ריזנואיטאג זנוא ףלעה טגאז גוא יי־־אי :דאניג ןייז זיא גיבייא וצ ןער ,םונ
 אוצ בוא ןמאנ ןגילייה'-ןייד ןיביול 'וצ ידב לארשי חא ]י?- 1"א ז״א ל|?א-ז *י
 עיגייא ןופ *לארשל ןופ טאג רד טאג זיא טביוריג וייב :ביול ןייד טימ יןיז ןמידאב
 רעך ^םיי :טאג וצ ץביולגואדבא קלאפ םאד ראג יגאז ןעוט ייז בוא ,גיבייא זיינ

 טגידו * 'י 2"יי
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 תירחש תלפת
 יי שודה יכ ושדק רהל ווחתשהו ונד־ךלא י;וממור :אוה
 בישהל1 הברהו תיחשי אלו זוערפכיםוחראוהו 5וניהלא

 ינמס ךימחר אלכת אל יי ה^רא :ותמח לכ ריגמ אלו ופא
 יכ ךידסחו יי ךימחר רכז 5,ינחש דימת ךתמאו ךך0ח
 וזעו ותואג לארשל:לע םיהלאליזע ונת :הסחםלועמ
 ןתונ אוה לארשל לא ךישךקממ םיהלא ארונ :םיקחשנ
 תומקנ לא יי תומקנ לא :םיהלא ךורב םעל תומצעמו זע
 ייל :םיאג לע לומג בשה ץראה

 העושיה
 העיטלה יי:ךב חטב םדא ירשא תואבצ ןל :הלס בקעי יהלא
 תא ךרבו ךמע תא העישוה :ונארק םויב'וגנעל ךלמה
 ונרזע "ייל התכח ונשפנ :םלועה דעי םאשנו םערו ךתלחנ
 ימח:ונחטב ושדק םשב י? ונבל חמשי וב יכ:אוה וננגמו
 ךעשיו ךדסח ןל ונאדד :ךל ינלחל רשאכ ונילע יי ךךסח
 .גילייה זיא רע ועד ,סיפ ענייז ליסעש םוצ יק סקוב גוא טאנ רעזנוא טאנ טבייה

 תיב רעד חא סאד 'תאב ןיעלייה ןייז וצ דק טקב ינוא טאגרזעא טאנ טקיה רד
 טעוו רע' ,ןמיראב רד ךיז טוט טאנ נוא ״הי :גילייה חא טאנ רעזנוא קד שךק;מה
 םירג ץיז ןירעק וצ רעדיוו טרעמ רע נוא ,ץבלאד רפ טינ טוט רע גוא דניז ןבענ רפ
 ןייד ןידיימ רפ טינ טסלאז טאנ'וד ״״ :ןראצ ןייז ןיקעוו רעד טינ טוט רע נוא ,ץראצ
 קנייריגייכי :ןטיהניבייא לימ ןילאי טייהראוו ןייד נוא יאניג ןייד ,רימ ןופ תונמזחר
 זא טגאז נוא טינ י" :אייז ןענייז גיבייא ןופ קד דאניג ןיד נוא תונוכר קי טאנ
 הואנ 'ןיייז ןעהעז ןא טכאמיג טאה רע ,לאישי ץגעוו טאנ וצ חא טייקראטש םאד
 םטאנ ״־:תולזמ יד נוא ן־ירעטש יד ןעמ טעימ םאד לימיה ןיא טייקראטש ןייז נוא
 ןיטראד םוראוו י ,ק־מהב ןיא טעור טאוו דובכ ןייז ןופ ןישנעמ יל ףיוא טמוק טכלופ
 דימת טינ רע ',לארשי איד ןופ טייקראטש םאד חא רע ,רדנואוו קעזנ זעמ טאה
 ,טאנ חא רעניכער רקראטש ןייא ל״ :טאנ זיא טקוליג קלאפ ןייז וצ טייקראטזק
 :ןעיש ךאמ ןמוניגהמןכנ ןייא טאה בירחנסנוא הערפ ןופ רד רענקער רקראטזע ריד
 ףיוא גנולאצאב ןייד ןירעק רדיוו ךאמ ,טלעוו דז ןופ רטכד יי ןביוה רד דעוו אש"
 גנושטנעב ןייד חא קלאפ ןיד ףיוא ,ףליה ד ייא טאנ וצ ״ל :עגדרעפאה ד
 רד ןנוא וצ חא טייקראטש ןייא ,זנוא טימ חא ןיראש רעה ד ןיפ טאנ ״ :גיבייא
 טאוו רד ןזצינעמ םעד ליואוו ןיראשרעה ד ןופ טאנ " :גיבייא ףיוא בקק ןופ טאנ
 ןיאיןדעפטנעיזנוא לאז עניה רד ',זנוא ףלעה טאנ " :ריד ןיא חא געחעכיז ןייז
 גוא גנוברא 'ןייד שטנעב נוא'קראפ י ןייד ףלעה .םיא וצ ןיפור רימ קוו גאט םעד
 רעזנוא ,טא^ וצ ןיפאה ןעוט ןילייז ערזנוא י״ט :עבייא זיב ייז בייה רד נוא ייז דיימ
 ,ץראה רעזניוא ךיז טיידיפ םיא ךרוד קד ינ :רע חא רצישאב רמוא גוא רפלעה
 דאניג ןייד'ןייז לאז םע י"• :ןירעכיז ראפ ןמאנ וגילייה ןייז ןיא ךיז ןעוט רימ לייונ
 ׳ י היוא' י י ׳י פ'מ
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 תירחש תלפת
 " יכנא :ךדסח ןנמל ותפו ונל התרזע הויוק ןונלןתת
 ייר#א :והאלמאו זמפ בחדד םחצמ ץראמרלעמהדןיסלא
 דליסחב ינאו :ויהלא י;ש םעה ירשא ול םעה
 :ילע 'למגייכ י;ל הרישא דןתעושיב יבל לגי יתחמב
 :יל יכ^י אלו ינסילד יב ,ד לזקסזוא :דוךל'ת:3ה תכנח ריש רומחב
 ימימ ישפנ לואש ןש תילעה " :ינאפךתנ ךלא יתומש דלא "
 ונוצרב שיח ופאב ענר יב :ושדק, ־הזל ודוהן וךיסח ץל ודק! :רוב דרע
 ךנוצרב י :םלועל טומא לב ילש? יקךסא ינאו :הנר ךרבלו יקב ןיל:ברע יי
 יהיו? לאו אלכא : ךילא :להבנ יהימ ךי# הדמל יע ידמל הסומעה
 ,יי עמש :ךהשא דיניה ר־?ע ךדויה תיש לא יהללב יקל ינ עצב המ :ןמסא
 :החטש ימיאתו יקש תהת$ יל לוחמל ידפסמ תכ&־ך :יל ־ךזוע ,דק ק ינמו

 •׳ק :ךדוא םלועל דלא ך םהל אלו רובק ךלקזי ןעמל
 חאה לפ לע ךלמל ;י הדרו :*׳נ דעו םלועל ךלמל יי ךלמ ,יי ךלמ יי

 :דחא ומשו דחא יי היהי אוהה'םויב י
 ▼1 * ן

 ןייד גוא ,דאנינ ןייד טאג זנוא זייוו ינ*יה :רה וצ ןיפאה רע איוו וזא זקוא *ץוא
 .דאננ ץה ןיקעוו ןופםיואזנויאזיילגואזנוא ךלעהףיוא יישש "די :םוא וצביגףליה
 ,םלרצטדגאלסאדןופטקיארביגףיוא ךהטאהאדרד טאגץיד טאגןיב ךיא •כ*
 םאר :וצ זיא לואוו י־*׳" :ץליפ רד ם? לעיי ךיא גוא טעב גוא לומ ץה רטייריב רד
 :טא;ןייז ייא טאנ טאוו קלאפ םאד אוצ ליואוו גוא ,םטוג ליפ וזא טאה טאוו קלאפ
 ןיימ ןגןיי-ענ ךיז שוט םע ,'דאניג ןייד ןיא טייהןעניז רפ ןיימ באה ךיא גוא
 :ןאטיג ם?וג רימ שאה רע קד טאג אוצ ןעגניז 'לערו ךיא ,ףליה ןיה טלפ ץראה
 רעד טינ טסאה גוא ןביוה ־ועד ךימ שםא,ד ה םאד ,טאנ ץביול ךיד אוט ךיא רומזמ
 גוא קירקינ ריד אוצ באה ךיא טאג'ץימ טא; .רימ ףיוא טקיי© עניימ טיירפ
 רימ טקאה אוד ,שעג ץימ םגהי״ג ןופ בורנ םער ןופ 'טקארביג ףיוא שסאה
 גוא ,עמורפ ענייז טאג וצ טנניז יי־־׳ :בורג ןיא ןירעדינ טאוו ה ןופ ;יבעל טכאמיג
 רעבא ,'זגור ןיא "םא;זיא קיילן ץגיוא ןייא איוו ־נ :טייקילייה ןייז ןןכגיידינ וצ טביול
 טגיטנענ טקאג רד ףיוא ןעוו ,ןיבעל גנאל רע־ךיוו זיא םיא טגילי־ווב'שנעמ רד זא
 איי־ופ רד ןיא,גאט אייב ןופ םיער םישעמ ענייז ףיואץיווינ טיימ שנעמירד רעביא
 שקארטנ באה ךיא גוא '"י :קוויג לחומ םייא טאה ה-ב טאג טאוו גנאזיינ ןייא'ץושיזיא
 רעבא 'יי :גיבייא ףיוא ץרעיי טזנ׳טילגג טינ ץוש׳לעוו ךיא■ הולשב'ןעווינ ןיב ךיא זא
 םיו גלעב עקראטק וצ טלעטשגפייוא ךימ טסאה ןילימ ןיה טימ ןעווינ זיא םד טאג ח
 ךיא ןייב רימ רפ ןטלאהאיב ךיד'טםאוד וד איור היארהו ,הלודג ןבעגיג רימ טפאה ח
 ךיאומ טאגוצנוא 'ןפורךיאוטטאגרידוצ ■ץי* :תורצ רפ ןקארש רד דלאב ןראיווינ
 ןופ בורג ןיא ץ־ועךינ לערו ךיא ןערו טולב ןיימ ןיא ןניוועג וטפעוו םאוו ״־־:ןיטעב
 קד ןינא!קד ינן טעור ,ד-וע רעד ןייא זיא טאוו רד ץנןיול ךיד קד טעמ ,םנהייג

 אוד תנשי :רפלעהא רימ ייז ,'ךימ גילעזטייל גוא טאג אוצ ךימ רעה ע־״ :םייהראוו
 טקאה גוא ק׳אז ןיימ טניפעיג טסאה'וד ,ץנאט ןייא וצ גאלק ןיימ טרעןר רפ טסיאה
 וישנעמ עכילרע יד עלא ךיד ןביול ,רימ ןיגעוו ןופ ק״ל :החמיש טימ טרוניג ןאיךימ

 :ןיביול ךה ךיא לערו גיבייא ראג טאג ןיימ טאג ,ןינייוויש טינ וילעוו גרא
 חצנמל י '
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 תירחש תלפת
 חבתשהל דן0ךןכ סמל תודוהל םרגה ק טין?!כו וגיהלא י ונעידוה
 די$ח םלועה'דעו םלועה ןה לארשי.יהלא ל ךורב :ךתלהתב

 י :הרללה דמ ללהת המשנה לב :תרללה ןמא םעה ל?
 " ,ונו ם״רפפס םיסמה דודל רצגזס חצנמל א*} ןעק טגאז ה$ר גיא ב1ט 01י גיא

 :,ללה ונתא ויבה דאיונ?רבר ונעדי םדרלא :דש ־ רומיה תוניגנ? חצנמל
 ךורוי םי,ךלא םימע ךורוי :ךתעושי םדג לבב ךברל ץראב תעדל ־ " ־:
 םחנה ץראב םימאלו רש־מ םימע טפשת יכ םימאל וגנרר וחמשל .־ םלב םימע
 םיהילא ונכרבי הלובל הנתנ ץרא :םלב םימע ךורוי םיהלא םימע ךורוי :הלמ

 :ץרא ים?א לע ותוא וארייו םיהלא ונכרבי :וגיהלא
 • סירומזה איד ןעמ טנאן ה?כ א;עשל'ה גוא בוט םוי נוא ת?ןן>

 השעמו לא דובכ םירפסמ שמשה :־הדל רומזמ חצנמל
 הלילל הלילו רמא עיבי.םויל םודעיקרה דיגמ וייד;
 לכב : םלוק עמשנ ילב םירבד ןיאו רמא ןיא :תעךהו!ךן
 לה*< םש שמשל םהילמ לבת הצקבו םוק אצי ץראה
 :חרא ץורל ריובג־נ שיש:ותפחמ אש ןתחב אוהו :םהב
 רתסנ ןיאו םתוצק לע ותווקתו ואצומ םימשה'הצקמ
 הנמאנ יי י תודע שפנ תבישמ המיזית ץ תרות :ותמסמ
 הרב יי תוצמ בל יחמשמ םירש:ץ ידוקפ :יתפ תמיכחמ
 יי יטפשמ'דעל תדמוע הרוהט ץ תאו:ן ם:ניע תריאמ
 םיקותמו בר זפמו יבהז!? םירמסמ :ודח:וק־ןון תטא
 רד למיה םער ףיוא טקוק טאוו רד גוא ,דובכ ם?אנ ץל״? רד ןלמיה ך .העמל
 יד ץלייצ רעד םישעמ ענ״ן ןופ רדנואוו ך גוא ,דובכ 0!?אנ דןיוא םל״צ
 יצ גאזא טעריג טלעוו גאט ןירעדנא םוצ גאט ןייא ןופ ״•':עיקר ןים״יה םאר למיה
 ןעמ ,טפאשנעטיוו ןיזיווג טרעוו רלדנא רד וצ טנאנ ץיא ןופ ,רדנואוו םטא;ןיכיול
 טרעוו םע ,'טייליטימ םינץזייר בוא םינ ןיגאז ןלמיה ך ־>:רדנואוו םטאנ ראוויג טרעוו

 רעייז ץפ רונשי ריא טייג טלעוו ר?נאג רעדיףיוא רא;למ':לוק רעייז טרעהיגטיג
 ןרעדגא םוצ טלעוו קע ץיא ןופ'ןדיייר ייז איוו ךיירג וזא זיא ,טלעוו יד ראג טהיעז ,טכיל
 רדייא רעמ ןייל םיורא טינ ראז איז טלעצג ןייא 'טכאמיג רע טאה ץז רעד אוצ ,'קע
 וזיא גיטטול רעייז זיא הפ5ד ןייז ןופ טיינ ןתחא ידו ןוז יד רע נוא "יי :ףראד? ןעדק
 נוא בערו ץא טפיול רמגא יוו ןעיירפ ריז'טומ ,אירפ םנימאמ עלא ןיוז ך טייג
 ן״ז נוא',ןוז יד םיורא טיי2 לטיה קע ןופ יייקס :טינ םענייקירפ ארומ ןייקי טאה

 ןייז ןופ ןטלאהאב םינ ךיז ןאק" ןעמ ,טלעוו רד ןופ ץקע עלא ףיוא זיא ןלגץר םורא
 טאוו געוי 'םעד ןופ המשנ ך קעווא טרעק איז ,ץנאג זיא הרות סטאן !יי" :ץיה
 טאה םעירעוו ,תורעי רטביולגאב ןייא טאג ייב זיא הרוח יד ׳יייי :טיוט םוצ טייג
 זיא טאגיןופ לעפאב איד "י?ס :י ראנ ןייא גולק םכאמ הרות איד ,טנירעליג איז
 טכאמ 'םאר ראילק זיא טאג ןופ תוצמ יד ,ץלאה םד ןעיירפ רד טוט גייטראפטכער
 םיטפשמ יד ,גיביייא ףיוא טיימטי איז ןייר זיא טאנ ןופ האלי ך תאיי :ןגיוא ייד ןטקייל
 רגיטיסוליג זיא םע םייסי :םיטפשמ עלא טכעריניקנייז ,גיטפאהראוו זיא טאג'ןופ
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 תירחש תיפת

 ןוצרל ויהו :בר עשפמ יתיקנו םתיא זא ינ ולשמי.לא ףינמז
 :(לאונו ריצי" ףינ^ליי^ל ןוימו י9 יר?א

 רושע לענב רונככ י״יל ורת :יהלחת הואנ םירשיל י:כ םיקידצ ונמ

 :ץרא,ד האלמ יי רסה טפשמו הקדצ בהא :הנומאב תשעמ לכו ״
 ןתנ םיה ימ־ דנכ סנכ :םאבצ לכ ויפ חורבו ושענ םימש י״י רבדב
 !לבת יבשי לכ ורוגי ונטמ ץראה לכ ץמ ואךי.י :תומוהת תורצואב
 תובשחמ אינה םיונ הצע ריפה יי :דמעיו הוצ את יהינרמא את יכ
 יוגה 'ירשא :רדו רדל וכל תובשחמ דמעת םלועל ץ תצע :םימע
 לקתא"־האר יי טיבה ם:משמ :יול הלחנל רהכ םעה ויחל# ץ רשא
 םכל דחי רצת:ץראה יבשי לכ לא חיגשה ותבש ןוכממ :םךאה יגב
 לצני אל רוב־ג ליח ברב עשונ ךלמה ןיא :םהישעמ לכ לא ץבטד
 ןופ ןיפילמ ח ןופ נוא ני?אה ןופ רעסיז תא הרות יד ׳ ילאג ץג ןופ גוא דלאג ץפ

 ליידו ,תוצמ ינוא הךוח ןיד ץטיה וצ ןעוייג רהזנ תא טכענק ןייד יקוא וזא ״ :גיגאה
 ץרענ םוא אוט ךיא םאוו הריבג? ןייא ח*־*׳ :רכע ליפ רעייז תא ןופ רעד ףוס רעד
 ץפ ץיר לי1? ךאמ ג?ופיב םאוו תורימג? איד 1יפ ׳ךיז ןמיה וצ ןייעש רפ ןאק רע1ן
 ראז םע טכענק ץיד דיימ'רפ ןאטיג טרעוו גיליוומומ םאוו תורימג? ד ןופ " :שנוע
 ץיז'לעל גוא ץנאנ ץיז ךיא דעוו י לאע טסנעד,ק?יח רעד רימ ףיוא ןגיטלעוענ טינ
 איד גמניליוואמ'וצ ןד לא? םע יייי :ןייז ןייר אטישפ ץא לעיי ד?יז ריע ןופ ,ןיד
 רעפע^אמ ץימ טאנ רד רפ ,ץראה ץימ ןופ גגוטכארט םאר ,לומ ןיימ ץפ גאז

 ג םיץג?מ עטכערש ד ץפ רעזייל םיוא ןיימ גוא
 טאנ טביול יייי :ביול ץיא ץיז? יתא עגיפרפ טכער ד וצ ׳ טאנ וצ םיקידצ טקיול וער
 םיא וצ טביול יייי :םיא וצ טביול םע?תטם ןהע? ןופ ליויפא טימ ,ףךאהא טימ
 טכער םוהאןו יי :רןוט> ץפ יירץיג םיוא טימ ןיליפץ וצ ץיע טקאמ ׳ גיול עייגא
 טאהירגןנח. :טייקיטפאסראוו' טימ זיז;( קלעוו ץיז ־ואג עא ריד םמא? תא ניטךאפ

 ־ך 1 ־יי ^ י ך ^ ידי 1 ך י 1
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 :למיה ן* םפא^יעה יד ראג ליומ ןייז ץפ םוטא םעד טימ גוא ,לטיה ך ןיראוןיב
 שניטלעהאב יד ץאפיג רנן,םי_םעד ןופ רטאוו ד רעיומא איוו ןייא טלימאזרנ? ״־
 ץלאז 'םיא ראפ ,טרעוו רעד ץפ טייר עלא טא? רפ ץיא טכלאפ״י" :דנורנ פא ד
 טאוו' ,יוזא תא טגאז רע םא־ח םוראוו ינ :טלעוו רד ףיוא רציז יד עלא ץבאה אךוט
 רע י ןדייה יד ןופ נניטבארט םד טרעטןן>רפ םאה טא? יי :ןייטץ טקיילב טקאז?׳ דע
 ןייטשטגיילקהצןן'םטא? "י :רעקלעפ עטכעלש ץפ ץטבארמ םד ןימימ יפ םאה
 יי״י הוד ץרע־דנא םוצ רוד ץא ןופ טביייב ןיצלאה ןייז ןופ הקעחמיד ,גיבייאףיוא
 םעד לואוו ,טאנ ץיז תא םא? רניטפאהדאיוו נוא רטקער רד טאוו קלאפ םער ליואוו
 למיה םד ןופ :םיא וצ גנוברא ץיא רפ ץבילקיג םיוא טא? טאה רע.טאוו קלאפ
 ןא טאה רג? םאןו םף* םער ןופ זי־ף :םדא ץפ רזעיק עלאד ט!דען ד? ,טא? טקמ
 רעד יייי :דדגן דד וופ רענקז ד עלא וצ ןיקי׳ק ר? שופ ןך^ןטראךלאזרנןטיירץן



 תירחש תלפת
 לא יי ץע הנה :טלמי אל 1ליח ביבו העושתל םמד ךלש :חכבך3
 ונשפנ :בערב םתויחלו םשפנ תוממ ליצהל :ודסחל םילחימל ויאל;
 :ונחטב 1שךןבםשב יכ ונבל חמשי וב יכ :אוה וננגמו ונרזע ץל החטה

 :ךל ונלחי רשאכ ונילע יי ךךסח יהי
 תע למ :חא חןןן1}נדן2ב וז#$נ ךלסיבא יגבליוטעמ^ותונשל דתל
 ץל ולךנ :וחמשך םדנע ועמש:יש?נ ללה^ר ;3 :יפ? ותל,לה דימת

 וטיבה 5 ינליצה יתזדוגס לעבי ינ$ו ץ ז\א יתשרד :ודחי.ומש הממזו? יתא
 -ינח :ועישוה ויתורצ למי עסש י:1 ארק ינע הז :הקד לא שדינ־מ זוהנן וילא
 :וב המע ר^ה ילשא ץ בוט י? וארו ומעש ו םצלסה ויאכיל ביבס ץ ךאלמ
 ור1?רי.אל ץ ישלדו ובערןושר םתיבב :ויאריל רוסחס ןיא י? וישרק ;תא ואד:
 םימ:בהא םידד ץ§חה שיאה ימ:םעךמלא ; תאךי יל ועמש םיענ טל :בוט ל?
 ישקב בוט השעו עד;ד0מ?ךש רבד;זןיהפשו עלס ךנושל רצנ •׳ בוט תוארל
 רעל ז" :קרעוי ערעייזעלא יאדוב רע טייפש רפ רצלעה עלא ץפאקאב טאהסאוד
 ץא לוצנ שנ טחעוו רטכקראטשרעד ,ליחי ליפ ןייז ־ןרוד ץיפלאהיג טינ טלעווךל9
 םע יק־ :ףלוק ןייז זיא ה־ב טאנ טיט ראנ ,הב לט םאה רע עשטאח המחל? דל
 לח ליפ ץ1 טיט ,ץפלעה לאז דרעפא ןופ מייןתא5ש םאל זא שלאפיגוא ץניל זיא

 , עגיטכדא? ענייז וצ גנוטכא טיניטא}׳ימ :הסחלט רל ץא קנורטנא טינ רע טלעוו
 רד ינוא בייל רעייז טיוט םעל ץפ ץיז ליצמ אוצ ל4* :דאנינ ץיז וצ ץפאה טאוו ך וצ
 ,טאנ וצ ץפאה ןעומ רעעייל ערזעא ינ־״ :רעגנוהא זייא םע עקמאח'אייז'ץרענ
 ךעיי־בי? ךיז טוט סיא טיט םוראוול :רע זיא רעצישיאב רעזנוא גוא רעלעה רז?א
 ךייד ןייז לאז םע י״י :ךיז ריט ןירעעיז ־יאפ קמאנ ץנילייה ץיז ץא ,ןדאה רעזנוא

 :דד וצ ןיפאה ריט איוו זנוא *ןיוא יאניג
 טאה רע נוא ,םיתשלפ ךלמ םעל'ראפ לכש ןייז טרעלנע ראפ םאה רע זא ־חלל
 טאנ ץעיול אוט ךייא .ינינ* :י ןיננאגייג קעווא זיא רע נוא ןיבירט ר? ךלי ץפ םיא
 םע ןטיראב ךיז ךיא אוט םאנ 'טימ "נ :ליומ ץיט ןיא ביול ץיז 'זיא גילנעטש ,םייצ עלא
 עיא ריא ןעמיאנ םטאנ ?ייד טלאט ילי־ :ןעיירפ ךד ןילאז נוא םייונע'יד ןלעה ןלאז
 טשראפינ באה ךיא ־"־יי :דלנאנא טימ עלא קמאנ ןייז ןביוה דד דטאל ,דמ םימ
 רייט ירע טאה טלראפ ענייט עלא ןיפ גוא ,טלעפטנעינ ריט םאה רע גוא טאנ יצ
 רעיי!גוא ,ןטעמ ידי ןראוויגןנייזת־ישה וצ םגולג 'ץ'בא!ד םאת יד *ינח :ןעדויג לצע
 נו'א ט־ועה טאנ נוא ינע רך' ,טאנ ןא טפור רעיקוו ׳י> :ץואווג טןעשךפ טינ ןנייז םינ?
 ךאלמאטעתסע ""י :ןפלאהינ םייארע טאה ןטלננאענייז עלאץפ נוא,םיאטפלעה
 טיט טייטשלפ ימ*:ןטםגנא עלא ץפ םיוא יליטהיצ ינוא עגיטכרא^ ענייז סורא טאנ ץפ
 ־ךיז טוט" םע רעיו ןישנעמםעל ליואוו ,טוג זיא טאנ יא טהעז נוא ללק 'םעך
 אד טינ זיא םע קד ,ענילייה ענייז טאנ רפ ךייא םנ־ואפ י״ :'םיא ןיא ןצישא3
 םירישע עסיורנ ד ןטלעפמעל ף *״״־':עגיטבךא$ עינייז וצ גנאנ פא םויש ץיק
 םייגי* :סטונ ץיק פא טיניייז טיינ טאנ ןטשראפ םאוו יד נוא ,ןלאוויג םוראןניי!
 רכל״עו״ו ■־ :ןנלעל ךייא ךיא לערו טאנ ןופטללאפ ד ,וצדמ טבלאה רלניקרעהא

 לאז רע ידע טלעוו רעל ץפ נעט ך ביל טאה רע ,ןבעל וצ סלענאב םאיוו שנעט
 נוא ,םטכערש 'ןופ'נץצ'ןייד טיה י״נ :יאבה יטלק ץפ םפוג םארי ןהעז םעל ךרה
 גוא םןנכעלש ןופ קעווא ךיל רעקיי־ :דיר עשלאפ ןלייר 'וצ ןופ טיה ןיצפעל עניה
 יל וצ זיא טאנ ץפ החגשה יל >מ :םולש ךאנ 'ףיול נוא'םולש יע5א5 ׳ ם?מג אוט

 ׳ר ם״מ םיקידצ
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 תףקדלערישעקיי# :םחנתש לא םיקדצ :יגיע. :ת?ךרו םילזן>
 תאו בל ירבשנל ע בורה :םליצה םתודצ לפסי מ# ל1 :םרק!ץראה
 תחא ויתומצע לק דקש :" ונלדח םלכהו קידצ תוער תובב :עישוי סח יאקר
 ש£ג * הךופ :ומשאל.קדצי יאנשן הער עשר תתמה :הרבשנ אל המה

 :יוב םיסודר'לק ומשאי.אלו וידבע . *
 $ תייה התא ןועמ ינדא םיהלאה שיא .השמל תאפה
 לבתו ץרא ללוחתו ודלי םירה םרטב :רדו רדב
 רמאתו אבד דע שונא ־!שת :"לא 'תתא םלוע דע םלועמו
 יכ'לומתא םויב זןיניעב םינש ףלא יכ :םדא ינב ובוש
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 רואוכל ונמלע דןך^ל וניתונוע התש :ונלהבנ זןתמתזבו
 ןעוט טאוו יד ץא חא טאנ ןופ ץראצ רך •" :יירשיג רעייז טכךאה גוא ,םיקידצ
 ןעיירש םיקידצ ןעוו יק" :שנעכעדינ'רעייז םלעוו'רךןופ ןדיינשירפוצ ,םטבעלש
 טנעהאנ חא םאנ בי^ :ןייז ליצמ ייז רע טוט תורצ ערעייז עלא ןופ נוא טאנ ט?ראה
 םע חיני':ןפלעה רע טוט םימינ עניסיוטשרפייל נוא ,רצרעה ענבארבוצ 'יד וצ
 :לייצמ םיא טאנזיא ץלא ןופ גוא ,יקידצ םעד וצ ץבא!עטכעלש לאמ ליפ טפער?
 םאר "יייח :קארב וצ טינ טדעוו ייי ןופ םנייא ,רנייב ענייז עלא טיה טאנ י״
 קידצמעד ץפ םיאנוש יד גוא ,יטיא ןטייט םישעמ עחיב ענייז עעל םעד ץפ ןיטייט
 םינ ןלעוי ייי ,םבענק ענייז ץפ שפנ םעד םיוא טחיל טאנ חיר• :טטיוו ר? קעוו

 ':םייא ץא ןיז ןיצישאב םאוו׳עלא טגידלוש ראפ ץביילב
 .איב;ץיא ןעווג 'חא רע טאוו ןעווינ ללפתמ ונבר השמ טאה םירומזמ יד ה^פה
 :תורוד ערא ץא זניוא וצ ןעווג וטסיב גנוצישבא בוא גגוניואוו ןייא טאנ
 טלע־ח רד טימ רדעי ך זא גוא ןראוויינ ןפאשאב טינ ןאו ןענייז תעב יד זא ־־■*!
 ןךאוויג ןפאשב חא טלעוו יו רדייא ןופ בוא ,ץואוויג טגיטסע? דנורגיג טינ ןאנ חא
 םעדם-וא טסרעק וד ב־׳" :טאנ ך־תאטש ןייא וטסיב ןייטש טעוו טרעוו ד זיב גוא
 ןשגעמיד וצטסגאז וד גוא ,ןסיוטש רפ טדעוו רע יחב חכ ץקראטש ןייזי ץפ ןשנעמ
 רע זא ןישנעמ טוצ' ןיוא וטטגאז'םד נוא'-־ :תוריבע ערעייא ףיוא הבושת םומ
 ןיירג ןישנעמ םער אייב ייז ןנייז קעווא ןעיינ אייז זא ,רזח דניחוט ץבעל וליפא לאז
 ןופ״קלחא 'איוו נוא' ,ןננאגינ קיעווא חא סאוו גאט ךגיטכענא איוו ראנ ןגיוא ענייז ץא
 איור רזא חא ןבעל רעייז !ופ גינופיול םאד ""־'יז :'ןגןאגייג קעווא חא טאוו טכאנ רד

 םדיץפ ץבעל ץאיאמינ שממ 'ץיק.חא יוזא טינ ריאנ חא ףאלש םעד ץפ 'טולודא
 ןעיינאב ןיז ירע טוט ץרא!עננוי יד ץא טסייה םאר ירפ רד ץא ראנ יקמנ ץשנעמ
 יר? יד ןיא טוט רע זא יקיע :גנוצארפש 'טימ ןיז טעיייני,זא־ונא איץ יוזא חיכ טיט
 רטי־יע די ףיוא טסייה םאד טכאנ רד ףיוא ,ודכ טימ ןעיינב ןיז טוט נוא ןצארפש
 קקיז רימ י טנאץיג םאד טאה ונבר השמ מ :טראד ריפ גוא ןטינש רפ רע םךעוו
 ןראווינ רימ ןנייז ןראצ םירג ןייד תמחמ נוא ץואצ ןייד תמחמ טינעל רפיץוארויג
 ןאטיג וטסאה'דיזמב'ןאטינ ץבאה רימ םאר 'תוריבע ערזנוא ״״״':ןקאךש רד
 רי;;םאר 'טטייוד 'םאך תוריבע עניליוה רפ ערזנוא ורי?!{ ",ןניוא עקיד ןנעקטנא

 ץבא,־. ,ו״ר
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 ימי :הגד 1מכ ונינ# ונילכ ףת־רכעב ונפ ונימי לכ יכ :זזינפ
 הנע וכינומ# ירובגב םאו'הנשיםיעבש םהב וניתונש
 ףפא זע עדוי ימ ןהפענוישיח זג יכ ןואו למע םבהרו
 בבל איבנו עדוה ןכ ונימי תונמל :ףתרבע ףתאריכו
 ונעבש :דץדבע לע םחנהו יתמ דע ;י הבוש :המכח
 תומיכ ונחמש :ונימי לכב החמשנו הנתנו ףדסח רקבכ

 ךידבע לא האריי :הער 'וניאר י תוניש ונתינע
 השעמו ונילעיוניהלא יתא םענ יהיו :םהינב לע ףךךהנ

 :והננוכ יונית;השעמו ונילע הננוכ וניד;
 יזולא יתדוצמו יסחמ ייל רמא :ןינזית:ידש לצב ןוילע רתם3 בשי
 דןסן'1תרבאב':תווה רבדמ שוק:חפמידןליצי אוה ייכ :וב חטבא
 ץחמ הליל'דחפמ ארית אל :ותמא הרחסו חנצ הסחת ויפנכ תחתו דזל
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 ןילאצב וצ ,םינפ ןייד ןופ טכיל רד רפ ןאט ךיוא ייז וטטומ גגושב ןאטיג ןבאה
 עלזנוא ,ןיר.אצ ןייד טיט ראנ ןננא;י'ג קעווא ןנייז געט ערזנוא ע לא -נ :ייז רפ זנוא
 ןופ געל יו־־־ :טלאוו ןייא םירא םער ןעמ אייוו יוזאקאיעיג טניעל רפ ןנייז ץלא:
 קראטש זיא שנעמ רד זא גוא ,ראןיגיצעביז לאצ רעיל ןיא ןנייז ץ-וזח ערמוא
 טיייקידימ ראנ זייא ןלא;יל ןופ ליימ דטמערנ רד נוא ,רא;גיצעא' רע טבעל עבטב
 :טרעוו רעל ןופ קעווא ןעהילפ נוא ןטינשירפ לןיב ןרעוו ייז םוראוו ,טבער םוא גוא
 יוזא ,יםעכ ןיא קליאטל טסיב וד סאוו ץרא;גיניידו עכלעזא זאיץסיוו ןאקרעוו י>
 יוזא טאנ רפ ץבאה'ארומ ןראז רימ רזא איוו ז;וא ןופ ןליוה רפ זיא טנלאפ ןייל'יוו
 וטסלאז געט ערעזנוא ןופ וןא;ראצ רד ךא;"־־־ל :ןרא? ןיד ז;וא ןופ ןיליוה רפזיא
 ןילעוו םייצ עניילקא ץא ץרא ץסיוו ןנעקץלאז רימ זא ,המכח טיט ןילעמ וזא ז*א
 אדו זיכ ׳ ןילאןז ןייל ןופ ©א רעק •-סי" :המכח ץךאה רזגוא ןיא ןתיירב דקוא ריט
 עןייד ףיוא הכשחמ עטונא טכאלמ גוא דקז טאראב גוא',ןענעראצ וטסעוו גנאר
 רימ ןילעוו האניג'ץד טיט טאזיןיכאמ ינוא יטםלאז'אי־!? רד ןיא ערא ינינש :טכע;ק
 ןיטייצ לי? וזא מואמסלאחד ימ־ש :געט ערעזנוא'עלאיןעיילס ליז ןילעוו גוא 'ןגני!
 :וייב ןהעזיג ןבאה רימירא;ל?יוו ,טגינייפנ זנוא םסאה וד געט ליפיוו ןעיירפ רעד
 רערניקיערעייזףיואגוא ,יארלוטבעמעניילוצתעדןהעזי;ןילאזקרעווענייילה•"
 ןופ םייקסיז םא־ד זןוא ףיוא ןייזי ראז םע גוא ־"י :טייקנייל ןייל ןירעוו ןהעזיג לאן
 גוא ,ז;וא ףיוא ןימיירב ןא וטסלאז דנעה ערעזנוא ןופ 'קלעוו יל גוא ,טאנ רעז;וא
 טינ זנוא יזיז לאז םע י זא ןיטיירב ןא י וטסלאז ד;עה ערעז;וא ןופ ק־!עון 'איד

 :ןילאש ץיק.ןי?עך1ן י
 שקתאבלאפ םעל ץא טצל אוד םאד אוד ,טגאזיג טאה ונבל השמ הלי י״״ בלי'
 ןופ ץטאש'םער ץא :וא ייש ל״י הרוח ץיז טסנירער בוא טא;ןיטשיועביוא ןופ
 ןיבעוו םטאנ ןופ רת ךיא גא; י־" ׳הל י־" :ןיניטכע; רע טוט 'טא; ץנישנעמלא
 דץז ר?יז רפייןיא םאוו טאנ ןיימ זיא נוא,גנוטסעפ ץימ גוא רששאב ןיימ זיא רע סאון
 דלאמא ץפ בוא ץע;עתנילכיורטל ןייא'ןופ'ןייז ריצמ ךד טגהו רע זא ־ב :םייא ץא
 לשלפ עגיל רטנוא ,ץקעד וצ ךיל ירע טעוו ל;יל^ ץי1 טימ י״״י :י םלערכ וצ םאוו

 ׳ר םדמ ׳ וטסעוו ־יי
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 תירודש
 ףי־א זןךצם :םידדצ דוש:בש,למ ךירדי. ׳ יבדמ :םמ־וי ףוע:

 ורת ןתפו לחש לע :ךלגר ןבאב ף1גת ןפ דמאש:םלפכ
 והנעאו ינאדרי :ימש עדי יכ והבנשאוהטלפאוקשח יב יכ :ןינתו
 והאראו והעיבשא םימי דיא :והדבכאו והצלחא הרצב יכנא וטע
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 ,וגו םימי ךרא $ יתעושיב
 :שדק עורןר וגיסד יל העישוה השע תואלפנ יכ שרד דיש ץל ורש ר1מזם
 תיבל ותנומאו ודוקר רכז :ותקדצ הלנ םיוגה יניעל ותעושי ;י עף1ה
 וחצ9 ץראה לכ ץל ועירה :טיהלא תעושי, תא ץרא יספא לכ ואל לארשי
 ועירה רפש לוקל תהצצסב :הרקז לוקל רונכב רטקכ לל ורמז :ורמת וננבל
 :רצנאפא יוו וזא ןייז ריד וצ טעוו החטבה ענישפאהראו] ןייז ,ןצישאב ךיד ומטעוו
 ייב טלוש ןנייז םאור םילש יל ןופ דחפ םעל רפ ןבאה טינ ארומ ןייק_ טסעוו ת "ל

 קיזמ ןייא ןופ ינימ :יליפ ןייא יוו גאט ייב טהילש םאר ןייא ןופ גוא ,'טבאנ רד
 רע םאוו ,בטק,ןיפורעגנא טרעוו טאוו קיזמ ןייא ןופ ,רמסניפ ־ח ץא טיייג טאוו
 ןירעוו !לונרהיג ולעיו דנאה עקניי ץיד ןיבעל עשטאח ל״י :ינאמ ןעטימ ץא תגרה
 רך וצ רעבא ,דגאה עטנער ןייד ןיבעל ןשנעמ דניזיוט ןהעצ נוא ,ץשנעמ דניזיופ
 םיעשר רידי ןהעז דא; 'וטסעוו ןגיוא 'ענייד טימיקי :ןנהעניג טינ קיזמ רדטעוו
 ץבאה'םינ טסעוו אוד רעבא , םשעמ ע.זיי| ערעייז ףיוא טלאצאב "ץרעוו
 טא}ןטשרעביוא םעד ףיוא ,גנוצישאב ץימ זיא טאנ'זא ןגאז וטפעוו ינ :זייב ץיק
 ,זייב ץיק.ן?ערט טינ רד וצ ךיז טעוו ייל :ןוזזןב ץידינוא גגוניואוו ןייל ןאמ וטסעוו
 םיבאלמ ענייז טעד ש םוראוו ־־ :טלעצנ ץילץא ןנהענינ טינ םעור גאלפץיאינוא
 ערעיייז ףיוא לי :ןנערו ענייד עלא ץא ןטיה ־ךיד ןלאז יי!זא ןיגעוו םניד ץפ ץלעפב
 לי ':'ןייטשא ץא םיש עניד ונאיש ןא ךיז טעוו רעמיאמ ,ןגא־וט דתדיייז ןלעוו טנעה
 קוזינ טינ טטעוו וד נוא'םיש ענייל טיימ ןיטערמ וטסעוויגנאלש ץיא נוא ביילא ףיוא
 תויח ך ץפ ןנירטנא םיא שיו ךיא ־=:גנאלשא טימ״ביייא ןיטערט טסעוו וד ,ץועיו
 ש י״ד ןיקראשש שא לעיו ךיא ,ריס ץא טסולינ טאה רע לייד ׳ קיזמ ןנייז סאייו

 י ־ןיא לעד ןפוד יץט םעוי רע זא '"יקי :ןמאנ ץימ ןאק

 םוראוו גנאזיג עייג ץיא טאג וצ טגניז .אבל דיתעל ףייא טייג רומזמ דד יי־״ רומןס
 ןילעדנא ץיק.ןופ ףליח ןש.ץבאה 'טינ ףראלאב רע ,רדנואוו ןאטיג טאה ש

 טא; טאה שילפ ייייי" :םודא שיליי׳ל ןר בויא םיא טשלעה טנאה'עטנער ןיי!םוראוו
 עלא ראפ טקעלשטנא ש םאה הליה נו'א שישי יד םיאיבנ יל ךרוד ;ייפיוו טזאליג
 טאק ש םאור דשה ןייז טקניידיג טאה טאנ ינ׳ :ףליה ןייז בוא טייק_יט?ערנ ןייז רקלעפ
 ץא ןענייז טאוו עלא,לארשי יד ןופ ד •דיג זיוה םעד וצ טייהךאוו ןייז טימ קווינ חיטבמ
 עלא ריא טאנ וצ ץלאש טוט יייי" :'טאג ךנוא ןופ ףליה יל ןהעזינ ץבאה';םלעוו קע
 לחישא םימ טאנ וצ טגניז יי" :םאנ וצ'טגנייז נוא ריומ דעייא 'טנישע טלעוו רד ץפ
 רלאז ששא ןופ לוקא'טיט גוא ןיטישורטיטימ ׳יייי״״ינ :גנאזיג 'ץפ לוקא 'טימי נוא

 ׳־י םד:- ריא
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 תירחש תלפת
 םף.ל דח!ףכואהסלתזוה4 :הב יבשי לבת ואלמו םמ םערי. :ר דןלמ-ד יג9ל

 :םיושימב םיסמ קד*י> לבס טפשי ץראה טפשל אב יב ״ ינפל : ונת:
 םמש השע "םעמ 'יזע :ירזע אוב;ןיאמ םדידה לא יניע אשא תולעמל ריע8
 דיש ןשד אלל םונ:אל העד :ךימש םוע לא ךלת טומל ןסו לא :ץראו
 כ :הלילב חרך הכבי.אל שמשה םמוי :ךנימו ינ לע ףלצ ד ףרמש ד :לארשיל
 :םלוע דעו התעמ ףאובו ךתאע רמשי.ל :ףש9נ תא רמש:ער לכמ ךל?ש?
 ונילת וי׳די תודמע :ךלנ ״ יתיב ר םירמאב יתחטש רר־דל תולעמיל ריש
 ולע םשש :ורליל הל הרבודל ריעב הרנבה סילישור; :םללשורל ךלרעשיב
 תואסב ובשי י הממי םשרי תורוהל לארשיל תודעה;יטבש םיטבש
 םולש יהי, :יךיבהא וילש:" םללשתל םאש ולאש :דוד תיבל תואסב טפשמל
 תיב ןעמל :ךב םולש אנ הלבלא יעלו יחא ןעמל :ךלתונמראב הולש ךליסב
 _ :ךל בוט הש!ךבא וניהלא ,ך__
 :יא םיא ןיא םאר םעד טיט ם!רד סליי :תוכלמ ;ייא זיא רע םאר טאנ ראפ ןילאש ריא
 ?ןיוא ץלעוו ץציז ריא ןיא םאוויעלא גוא טלעוו ל ׳ ןעטערוטש טעוו ץךנאה רא?
 .דחמשתמ׳חמעךדנא רדיףיוא טנאה ןייאץגאלישןילעוו ץלייופ ידזזיר.ינ :ןעמעךוטש
 ׳!יא רע לידו טאג יראפ ןייז טעוו החמש יד ־"ל :ץעגניז ץרעוו רדנאנאב תעב עלא
 יד נוא'טייקימכערינ םימ םלעוו יל ןיטפשט טעור ירע ,טלעוו יד ןיטש שמ ןעטוקיג

 :מפשמ:ץניטךאפ טכערא טיט רעקלעפ
 ץימ ןטוק טעיוו ןענאוד ןופ ןהעז וצ תעב ד וצ ןינרא ענייט *ןריא בייה ךיא "ליפל ריש
 ופאשב טאה םאר טאנ ןופ ראנ םנייקןופ ףליה ץיק םינ באה ךיא רבא ־ייי:ףליה
 רעטיה ןיד טאנ ׳ץרעוי טצילגיג םרא ןיזאי טינ רע טעוו סיפ עניד י" הרע נ'וא לטיה
 רד 'םאנ ׳י־י :לאמ ןייק.רד ןופ הלנשה ץיזפא טינ טוטרע טסיייה םד ןלמע־רד טינ טומ
 רעטיה ןייד זיא טאנ ־י ךיפאלש טינ גוא ןלטערד טינ לאמ ץיק.טוט לארשי.ןופ דעטיה
 ראפ ץגט זיא ;יטאשא איוו יוזא רד ףיוא* ןייז ןילמ שנאה עטכער ןייד ייב טייטש טאנ
 רעד אייב בוא ץיז קיזמ טינ ךד ץז רעד ;ופ ץיה אד טעוו גאט אייב *י•:ץיה רעד
 םעוו גוא ץזיי? סעלא ןופ ץטיה ךד טעויו טאנ-הנקל ד ץיז קיזמ טיג־ךד טעוו םקאנ
 ןמיק ;ייד ץא גוא גער ץא ץינ םרדא ןייד ןיא ץטיה ךיד טער טאנ " :בייל ןייד ץטיה

 :גיבייא זיב םנייה ןופ
 ץינ ריט ןילעיי ועמוק םעוי בוט םוי זא טגאזינירימ טאל ןעמ זא ץגאז ייז "למי ריש1
 ןשטנעמ ליפתמהמ "■"יי*:טיירפיגדץ.ז ךיא באה ןייז לתהלועזרה םטאנ ןיא
 ערזינוא טיט ןייטש טזומיג דימ ץבאה בוט םוי *ץוא םילשורי.ץיק.ןעמוקיג ןענייז םאר
 אד'־:־ליזייי :ץיל 'ןיידא ןענעק,ץלאז ריט זיב סולשיהי ןופ ץרעיוט איל ןיא טיייצא סיפ
 חוכאלט ילעב עלא םאר טאטשא איר רזא ץראוויג טיוביג ןייש זיא יז טאוו טאטש
 ןגנאניניףרא'ןנייז ץטואד םאר :טייקגייש טיט איז ןערב ןזעורג רבחמ ךיז ןבאה
 םילשורי ןיא טהור הניבש ד זע תודע ןייא ןעווינ זיא םד בוט םוי 'ףיוא םיטןש םטאנ
 יואר זיא םורד גוא םי*שורי.ץא ןיידא םנ.א'ק;ג טאה קלאפ םרדנא רזא םנ םער תטחמ
 !עת ןיטראד :לאז הניכש יד זא ןיזעוויג יואר זיא םילשיורז ץא ־־':טאנ ץברל וצ ןעוויג

 םעו וצ נואיטפשטיג ץבאה גוא ןלוטש *ץוא ץ־חהנט ד ןיסעזיב ןענייז ןימראד לייוו
 ריאיטלאז םורד ינוא יי׳"׳ :ןילוטש ןעוויג ךיוא ןיטראד זיא ךלמה דוד [ופ דניזיג זיוה
 םילשיר:רד ןויפ רעיגאה ביל יד גוא 'םילשורי ןופ םולש םעד ףיוא םאנ ;ויפ ןיטעב
 עניד ןיא ץיז לאי ךלש ׳ןירעיומ עניד ןיא ןייז לאז םולש " :ןבאה םולש ץלאז

 ץצאלאפ
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 תירחש תלפת
 םירבג? ינימ -דמ ן םלמ^ב ילשדו ימ ת*ז יתאק;ךילא תולמה די#
 וניחלה " לא ינימ [? העורב; ל לא החלש וזמ םהינחא ד:ל£
 געלה ונשפנ ,יל ,דעלש תלר :זוב וגעלש בר יב ונגח ץ וננח גוננחיש ד?

 :םינוי יאנל זובה םיננאשה
 ונל ,דהש ל.יליל :לאלש:אנ רסאי ונל היהש ;יליל דולל חולמה ־ןי#
 ונופטש טלמה דא :ונב םפא תורחב ונועלל םייח יזא :םדא ונילע טקב
 אלש " ךחל :י םינודדה םמה'ונשפנ׳לע רבע יזא :ונשפנ לע רבע הלח;
 ונחנאנ ־ולש; חפה םיש!ךוי חפס הטלמנ רופצל ונשפנ :םהינשל ףלס ונמנ

 :ץראו םמש ,רשע י;םשל ונרזע :ונטלמנ,
 : תיבב םרמעש :״ דבע וללה י;ם# תא ו
 ורמז יי בוט'יכ היוללה :וניהלא תיב תורצחב
 ינא יכ:ותלגםל לארשי ה:ול רחב בקעי.יכ :םיענ יפ ומשל
 * ץפח רשא לב ז םיהל$ לבמ ונינדא ?! לודג יכ יתערה
 ךלמה דוד קמל :םילשורי ףיוא ןירעגעלאב טינ לאז אנוש ץיק.זא טסייה םאר ןצאלאפ
 סאויו עלא ןופ ראנ םולש ןייז לא■ םע זא ךיא טעב ןיילא ןיגעור םניימ ןיפ טינ ,םנאז
 םטאל ךנוא שדקמה תיב םער ןיגעוו ןופ גוא ק־לךלעזיג עניימ נוא' טניילפ עגיימ ןנייז
 :םולשירי ריד ףייוא קמונ ךיא טעב םורד ןירעוו טיובינ םילבחו ץא טעוו םאוו זיוה
 גוא קוא עגיימ ןביוהיג ףיוא ךיא באה ימיה ןיא טציז וד טאוו טאנ ריד וצי״למי רישי
 ף וצ ןיקוק טכענק יד ןופ ןיניוא יד יוו יוזא חנה * ץפירעה רימ טסלאז וד זא טעב

 הזןפשריד ןופ ןינרא ידדו רזא גוא ןיבעג םעפע ןילאז ייז זא ץרעה ערעייז ןופ 'טנעה
 ךד 'םערו ירע זיב טאנ וצ ןינרא ערזנוא ץקוק רזא עטנירעה יל ןופ טנעה יל וצ ןיקוק
 קנייז ליימ םודאו}זנוא ףיוא טאנ ךנוא ךיז םעראב רד יעמ :זנוא ףיוא ןעמירא־נ רד
 ץפ ןיראווינ טעזינ ליפ ןענייז רעבייל 'ערעזנוא "י :תונויזב ליפ םימ ץראוזיג טעמנ
 איל ןופ חונודב יל ןופ נוא הולשב ץסעיזינ 'ןענייז טאוו םילבב יל ץפ ננוטעפש םעד

 :ןממנ הזבמזנואיזיבאה נוא'הואנב ךיז ןיטלאהסאוו םילבב
 םינ זנוא טימ סלאוו'טאנ זא ן$ד ןופ םייע ך ןיא טגאזינ'ןבא,ך לארשי יל חילמי רש
 יי1 ןיטלאוו י!*:זנוא ףיוא ןענאטשינ ףיוא זיא שטינעמא זא םייצ רד ןיא ןעוויג
 :זנוא ףיוא טקרנ ןילאצ רעיייז זא םייצ רד ןיא ןעגנולילנ ןייא טייה רענילעבעל זנוא
 רזא גוא טעיייפ ראפ ןעווינ *זעא ןיטלאוו םירבב יל קמ טעימ םאר רעסאוו ך נ'וא יי
 ףיוא נוא י" :בייל רעזנוא ףירא ןילאפינ רעביא ץזעווינ טלאוו רעסאוו ךייטא ארו
 םביוליג רבא ןיינ :רעסאוו עניליווטומ יל ןיוא?ינ רעביא ןדעוץג סלאוו בייל רעזנוא
 ערעייז וצ ננוקוצ ראפא ןייז 'ןילא;ירימ זא ץבעגינ טינ זניא טאה רע םאוו םא;זיא
 קינורטנא טרעוו לינרפא יוו יוזא ןיראווינ ןענורטנא קיז 'רעבייל ערעזנוא י"" :ץיצי
 קנורטנא קיז רימ נוא ןיראוויג ןיכארב וצ זייא ץענ יל ,ץענ עגידנעלביורמש דד ןופ
 טאה טאוו ק־מאנ ס^א; ןענאמ רד רימ זא טמוק ףליה רעזנוא עייי :ןילאווינ

 :דרע עאילטיה ץפאזעאב'
 איי1 טאוו ,םיא וצ םברל .טנענק םטא;ריא ,טאנ ץפ ןמאנ םער םברל חרללה

 ׳ידדי :זרה םטאנ ךנוא ץפ ףרה 'םער ןיא,שןדמה תיב םטאנ ןיא ךיייטש
 יכ :םיז זיא םע םוריאוו ןמאנ ץיז וצ טנניז נוא ,סטונ טומ ירע םוראוו טא;טברל
 טאנ םאה לארשי יל ינוא ,ךיז וצ וניבא בקעל טרייוו רד םרא טאה טא;סוראו;
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 תירחש תלפת
 םיאשנ הלעמ ן תמהת לכו םימיב ץראבו םימשב השע
 :ויתורצואמ חור אצומ השע רטמל םיקרב ץראה הצקמ
 תותא חלש :המהב דע םדאמ םחצמ חוכב הבהש
 הכהש :וידבע לבבו הערפב םחצמ יככותב םיתפמו
 ירמאה ילמ 'ןוחיסל :םימוצע םיכלמ גרהו םיבר םדג
 הלזדנ םצרא ןתנו :ןענכ תוכלממ לכלו ןשבה ־ןלמ גועלו
 :רדו רדל'ךךבז'יי םלועל ךמש י;. :ומע לארש!ל' הלהנ
 בהזו ףסכ םרגה יבצע :םחנת:וידבע לעו ומע י;:ןידי יכ
 אלו 'םהל םיניע ורבדי אלו םהל הפ :םדא ירי השעמ
 :םהיפב7 חור שי ןיא י ףא ונדא: אלו םהל םינזא :ואר:
 לאלשי תיב :םהב חטב רשא לכ םהישע ויה: םהומכ
 יי תא וכרביולהתיב :ייתא וכרב ןדדא תיב יי תא וכרב
 :הדללה ם:לשורן ןכש ןויצמ י:ךורב :ל תא ובר ־1 יי יאר:

 ץלאי לאלח ד זא ךיא םייה ם1רך נדא >נ :רצוא ןגיטסולג ןייז ■וצ טלייוו רד םיוא
 ךופ רעסערג זיא ראה רזנוא גוא םיתג זיא טא; זא סייוו ךיא םוראוו ,ם אג ןביול
 •למיה םעדףיוא ר? טוטיטרעגאב םא; םאוו ץלא לכ :לימיה םער ןופ םיכאלמ עלא
 יד ףיוא טגניירב ר'ןן חר* :ןטנתג פא עלא ץא'בוא מיז?י_ יד ןיא דרע רד ףיוא גוא
 טייג ןגער ירד זא םייצ רד ןיא ,לייוו ר!ן ןיהואוו ייז טריפ גוא טלעוו קץ ןופ ןקלאוו
 ןגאלשיג טאה טאג תגיש :רצוא ץיז ןופ טניוו םעד םיוא טהיצ רעיךצילב טא; טכאס
 ןכייצ ענייז טקישיג טאהטאגיילש :תומהב זיב ןישנעמ ןופ םתצמ ןופ םירוכב עלא
 ענייז ערא ןיא'גוא הערפ ןיא ,םירצמ ןיא חוכמ י יד ןנייז םאד רדנואוו עניייז גוא
 טאה גוא ,רקלעפ ליפ ןגא-־שיג טאה רע ״־.יש :ןמוי מ ףיואיטיג 'רעבא טכענק
 ןופ דןלו? רד גוע גוא ירומא ןופ ךלוכ רד ןוחיס ןי״-־ל :םיכלמ עקואטטי יד תגרהי;
 וצ ברא ןייא רפ דגאל רנזייז ןבעגג טאה גוא ת" :ןענכ ןופ םיכלמ עירא גוא ןישב
 ףיוא 'זיא טייקיטלעוויג ףיוא טזייוו םאוו טא; ןמאנ 'ןייד ׳ח :לארשי קלאפ ןייז
 טייצא ןמוק טעווסע־־ :גיבייא ףייואטנאמ רד טרעוו טאג ןעמאנ ןיידיגוא ',גיבייא
 ךיז רע טיעוו טכענק עגיי] ףיוא גוא קראפ ןייז'ןופ יטפשמ םעד ןיטפשמ טעוו טא; זא
 ןעוט טינמיג ץבאה 'ץחי,■ך יד םאוו רדליב״איד ■גמ :ןאט םטוג ייז לאז רע זא ןיטארב
 ץבאה ייז עשטאח ח# :ט״כאמיג ייז ץבאה ןישגעמ ,רבליז ןופ בוא דראג ןופ ןכאמ ייז
 ץבאה אייז קהעז 'טינ ןעגאק_ גוא"ץ;יוא ןבאה ייז ,ץדייר טינ יי] ןנאק לומא
 יאולה םתיכנ :ליומ רנ?י'י] ןיא אטינ׳סוטא ץיק.וליפא זיא םע ,טינ ןרעה גוא ן־ועיוא
 גואי׳ייז איוו וזא ןיי] דןיוא ןלאז רדליב ך טכאמיג ץבאה סאוו תוכאלמ יל5ןב יד זא
 לארשי ץפ רניזיג זיוה ריא "ו :ןייז וזא 'דןיוא ץלאז ייז ףיוא ןוחטבא ןבאה סאוו עלא
 ייד ןויפ דץזיגיזיוה םאד "ב :טאנ טביול ןרהא ןופ דניזיג זיוה םאד ,טאג טביול
 :טימ טא; טביול ויינ :טא;יץוא טביול עגיטכראן םטאנ ריא גוא ,טא;טביול לול

 :םןלצררי ץא טעהור םאוו 'ןויצ ץפ טאנ רד זיא טביולג. ,ןושל םעד
 ודוה י ׳י •>־״>
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 תירחש תלפת
 ג לל תת
 ןדוה
 ׳תאל ודוה

 ׳הלאה דדלאל

 ודבל תולדג תואלפנ'השעל
 הנובתב םימשה השעל

 םימה לע ץראה עקורל
 םילדג םירוא השעל
 תלשממל שמשה תא

 ודסח םלועל יכ
 ודסח םלועל יכ

 םלועל פ
 ודסח םלועל י?

 * ועל יכ
 :ודסח םלועל יב

: * X ־ : 

 םלועל יכ
 םלועל
 םלועל יכ הלילב תולשטמל םיבלשבו ודודו ת*!
 םלועל יב

 םכותמ
 ־ןג•

 היוטנ

 הכמל
 אצויו
 ודיב

 רזוגל
 וכותב לארש ריבעהו

 ףוס םנב וליחו הערפ '־וענו
 רבדמביומע'
 םילידג םיכלמ הכמל

 י
▼ 

 ה

 םלועל
 םלועל
 םלועל
 םלועל
 םלועל

 :הסה ם
 ן ודסח ם
 :ודסח ם
 :ודסח ם

 םירידא םיכלמ גירהר
 _יטאה ךלס־ןוחיסל
 טביול יי" :דאגג ןייז זיא גיבייא ףיוא גוא ,םטוג שוט רע םוראוו טאג טביול ודוה
 טאג וצ טביול ״״ :למיה ןופ םייכאלמ עלא רביא שאגא זיא רע טאוו טאג וצ
 טאוו יי־׳על :ןיילארדגואוו טוט רע טאוו תמל :ץ־ךאה עלא רביא ראהא זיא רע טאת
 טיירפשדפ טאה רע טאוו עקתל :טייקי־זנאטשךם טיט לימיה םנח ןפאשאב טאה רע
 :טלעוו ירד ףיוא טכיל עסיורג ןפאשאב טאה טאוו *יל :רטאוו םער ףיוא דרע יד
 אח'טימ הנבל יד גוא ,גאט ייב ןיגיטלעוויג וצ ןיפאט׳אב טאנ טאה ק
 יד ןגאלשיג טאה רע טאוו םעך וצ טביול יי־םל :טנאג רד אייב ןגיטלעוויג וצ ןירעטש
 תורוכב 'ןופ הנמ ך ט־ועהינ ןיבאה םירוכב יד זא טוראוו ,םירויכב יחי יחוד םיירצמ
 :םירצמ ןופ ןידוי יד ןיזאל םיתא ךיג ןלאז אייז זא ם־ועטאפ ערעייז ןגאלשיג ייז ןבאה
 רד טימ •״>; :םלרצמ ןופ ןידוי יד ןגיוצג םיוא שאה רגן'טאוו טאנ םער אוצ טביול
 טאוו םעדאוצ טביול יינל :םתא ץט^ערטשיג םיוא םעד׳טימ ינוא דגאה רעקראטש
 :רדנוזאב ןגנאגיג זיא טבש רנילטיא'נוא',רעןכישש ףיוא ףוס ם!םעד ןטיגשוצ טאה

 טצרעטשג םוא טאה גוא יעת :םי.םער רביא ןרוי היטריפיג רבי■
 ׳י*ל' :דיגחמ רעד ןיא קלאפ ןייז ש־ויפיג טאה גוא זל״ל ':םי ןיא ללח ץיזיטימ הער
 םיכלמ עקראטש ך חג־והיג טאה י גוא תיייי :םיכלמ עסיורנ יד ןגאלז^יג טאה מ
 גוא !"י :ןשי1 ןופ ךלמ 'םגח גוע גוא ״׳לי :ירומ{* ןופ ־ןלמ םער ןוחיט הייל':ןענכ ק

 ר ם״מ טאה
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 ןשבה ־ןלמ גועלו
 הלחנל םשרא ןתנו

 ודבע לארשיל הלחנ
 ונל רכז ונלפשב^

 ונירצמ ונקרפיז
 ר&מ לכל םחל ןתונ
 םימשה י לאליודוה

 תירחש תלפת

 ל
 ודפס םלועל יכ
 ודסח ם
 ודסח ם

 הנומאהו תרדאה
 הכר3הן המה
 הלדגהו חואמ
 דטדהן העלה
 רדהה!דוהה

 תוקיתוהו דעוה
 ר-רזהו ויזה

 ןסזרהו לתה■
 דרמהו סכמה
 הארוהו דוחלה
 דובכהו יהמ

 ד ־ז
 םמלוע סל
 םמלוע יסל
 םמלוע סל
 םמלוע סל
 םמלוע סל
 םמלוע סל
 םמלוע סל
 םמלוע סל
 םמלוע סל
 םמלוע יסל
 םמלוע סל

 הלשממו ׳יבולמה
 חצמו יונה

 בלשהו רגסה
 הונעהו זועה

 ראמו תודפה
 קרוזהו יבצה

 ׳ד^דקהו האירקה
 תוממחהו ןודר
 חבשהו רישה

 1 תראפתהו.

 ודסח םלועל
 ודסח םלועל יכ
 ודסח םלועל יכ
 ודסח
 םמלוע סל'
 םמלוע ימל
 םמלוע סל
 םמלוע סל
 םמלוע סל
 םמלוע יחל
 םמלוע סל
 םמלוע סל
 םמלוע סל
 םמלוע סל
 םמלוע יחל

 טאה םאור םעל יצ טביול י*"׳" ■ ןיליי יו יצ ב־וא ןייא ר? דגאל רעייז ןיבעה;טאה
 טזייריג םיוא זנוא טאה נוא יגקי*י :םרצס ןיא הזוב*? ןעוויג ןניי!דימ זא טקגיידג זנוא
 טביור יי" :םיאורב עלא וצ זייפש גוא טיורב טיג גוא קיט :רגידיילאב ערזנוא ןופ

 • דאניג ןייז זיא ליבייא ףיוא םוראוו ,לימיה ןיא םעור םאוו טאג וצ
 יד העגי גיבייא טבעל אד רד טא;וצ זיא טייהואוו גוא טייקראטש יד י"*"! תרדאה
 יד היאני גיבייא טבעיל אד רד טא;וצ זיא גנושטנעב יד נוא טייקידנאטש רפ
 נוא טפאשנעםיוו'יך'הייה גבייא טיבעל אד רד טאג וצ זיא טייקרפכא יד גוא טטאטירעה
 אד דד טא;וציזיא טייהנייש יד גוא ביול יד יי־-י גבייא טבעל אד רד טא;וצ זייא דייר יד
 טבעל"אד דז טאג וצ זיא טייקראטש םאד נוא גנוגיטעטאב םאד י־יה גיבייא טבעל
 יד:ל-חי גייבייא טביעל אד .רד טאל וצ זיא גינוטכייל יד בוא טייקרעטיול ך ייה גיבייא■
 ף גוא גנוריצ ך ־*י גיבייא טבעל אד ־ח טא; וצ זיא םייקראטש יד ינוא טםאלק:
 וצ זיא טכלא{)יד גוא געוגיצלייא ךיי״יה גיכייא טבעל אד רד טא;'וצ זיא טייק_י;ייל
 טבעל אד רעד טא; וציזיא דובב רעד נוא ןיורק;יד גיבייא טבעל אד רד טא;
 טבעל ארי ךד םא; וצ זיא ןףאהמעד ןופ לכש רטונ רד נוא גנותעל'םאך הקלי גבייא
 יד יגה גיבייא טבעל אד רך'טא;וצ'זיא גנוטלעוויגיד גוא ךיירגיניק יד ינילסה נב״א

 יד גוא גנורעמ יד ימייגיבייא טבעל אד רד טא;וצ זיא טייקיבייא יד בוא גנוניישב
 זיא טייקיטוטעד נוא טייקראטש יד ""י גיבייא טבעל אד רד טאג וצ זיא טייקראטטי
 אד רד טא;וצ זיא טייהנייש יד נוא גנוזייל דד יד "תי־י גיבייא טבעל אד רד טאג וצ־
 טבעל'אד רעד טא;וצ'זיא םייק״יטכעריג ד גוא טייקיטסול;יד ינמי גיבייא טבעל
 ת^ודק ןיכאז בוא ןרעך;א םוצ רנייא ןטור םיכאלמ ד םאוו גנופור םאד ■■"׳־?■י גיכייא

 ןיא י ׳ר ם־׳עכ
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 תירחש תלפת

 ןייזקיהענ טינ ראז$ ןעש ־.המע טימי נוא ןוגי;ןייא טיס ן^ן ןעמ זומ דש*? ?י9 םעל סא!
 חא ןלי'ל טי;רא^ ןנמ? יאת נוא .הרשע ה?רםז^ ךא;חב רסא;!? ךורל ןופ רו3ך ןייא טיה
 זומ ךיויא .רוסא ץלא זיא תונומא ערעליא רדא ישן1קה ןושל חא ם? ביוא טינ קוליח ןיי(?
 ןזמ רך ייא רמא!? 'ךור? ןופ הלך3 יד ןיזאל םיוא לא;ןעז? נוא .ניען!ייסו0 ןינא;םע ןעק

 :ןמא זיוע$סנע ןענעקלאן ןמ? דכ םיוא טזאל
 םיל^ אךוחי3 ה׳וב .ד־י ם#׳ אדחיל היתני^צד אוה ךחב אשךוק דוח;םשך>

 יי :לארשללכמ?? ־ ■

 ךורב .אוה ךורב .םלועה הדרו רמאש ךידד
 ךורב .םיקמו רזוג ךורב .השעו רמוא .י י 1
 ךורב .ץראה לע םחרמ ךורב .תישארב השע
 בוט1 רכש1 םלשמ ךורב .תוירבה לע י םחרמ
 הרופ ךורב .חצנל םיקו דעל יח ךורב .ויאדיל
 ךלמ וניהלא יי התא ךורבז:ומש ךורב *הצמו
 חבשמ ומע הפב ללהמה ןמהדד בא ז$ה םלועה
 ךךבעידוד ירישבו .וידבעו וידיסח ןושלב ראפמו
 ךדדגנ תורימזבו תוחלשב ונד־חא יי ךללהנ
 ונכלמ ךמש ריכזנו ךכילמנו ךראפנו ךחבשנו

 • י •י 1• •• ו• •• ן••*• ן• •

 גנופיוה רד םאר :וא הלפת ןופ גנאחג םאר !ייה גיפייא טפעל אד רעד טא;וצ חא
 אד רעד טאנ וצ חא ביור יד נוא בבאזיג םאר יי״י עכייא טפעל אד רד טא;וצ חא
 :גיבייא טפעל אד רעך טא;וצ חא טייהניי# איד נוא ביול'יד הלה״י גיפייא טפער
 דלאפ ןפאשאב ןראךג זיא םע נוא טנאזיג ראנ 'טאה םאת רך חא טפיוליג ךור^
 ,טלעוו רד ףיוא ןיכאז עטשרע'ך ןאטיג טאה םאת רד חא טפיולג ,טלעוו יד

 םאת רעךיזיא טפיוליג ולנ רלאפ םע טופ נוא ךאז ןייא טגאז םאת דד חא טפיוליג
 טסייאב ירד םאת רד זיא טפיולג ,םיידימ זיא נוא טלאה רע גוא ךאז ןייא רזוג חא

 ,ןענעפעשאיב יד רעביא ךיז'טמיראפ רעד םאת דד חא טעימ; ,דגאל רד רפיא ךיז
 דיינ ,םיא 'רפ דןי.ז ןטכראפ םיאת ייד וצ ץול ןיטוג ץיא טלאצאפ םאו;רעד זיא טיפ־וליג
 טוט םאת דד זיא טפיולינ ,גיפייא טדעיודיג גוא גיפייא טפעל םאת רד חא םפיוליל
 :ןעז?אנ ץיז זיא טפיוליג ,הרצ ןייא ןופ ןשנעמ ןנילפיא ליצמ חא גוא ןיזייל'םיוא
 רעעראהמעראפ דד טא; ,טלעוו דד ןופ גיניק'טאנ רזנוא טא; וטסיפ טפיולי;דיינ
 טניישאב ינוא'טפיוליג זיא'רע ;קלאפיןייז ןופ ליומ ןיא טפיולג חא םאת רד ,רעטא$
 שפע^ל ןייד ןופ 'גנאחג יד שימ גוא 'םלע:ק ענייז גוא עמורפ ענייז ןופ דןארפזע'ץא
 גפאזיגי מיזה נוא גנופיול טימ ,טא;רזנוא טאנ ןפיול ךיד ריס ןימזת הד ךלמהדןך
 ןלעמ ־״? ?וא ןעיבאנ ןייד דוי ןלעת יריה נוא וילאמ םיורג;ךיד ריז? ןלעת

 *ר •י••*■*
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 תידרש תלפת
 ראפמו חבשמ ךלכ םימלועה יח דזמ .וניזדלא

 לסמ י יי התא ךורב :לודגה ומש דע ידע
 ז :תוחבשתב ללהמ

 :טיג סאד ןעז$ טגאז רופכ םוי ברע גוא חספ דעומה לוח גוא חס§ ברע בוא כ1ט םוי גוא
 וינפל ואב החמשב :י תא ודבע :ץיאה לכ דל ועירה הדותל רומזמ
 ונחנא ביתכ אלז ולו ונ&ע יאוה'םיהלאאוה יי יכ ועד :הנמב

 וכרב ול ודוה הלהתב ויתורצח הדותב וירעש ואב :ותיערמ ןאצו ומע
 :ותנומא רדו רד דעו ודסח'םלועל י; בוט יכ :ומש

 , י ״ ,:םאד ןעט שלא) בוט םוי נוא ת# .

 ךמשל רמזלו ייל תודוהליבוט :תבשה םא ריש
 י י ׳ ז 1 1^1 ו״.ו ׳ ף .׳*!״׳׳-׳ י ן י ־ :ן * ) י 1 \• . :תולילב ךתנומא ךרסה רקבב דיגהל :ןוילע

 ינתחמש ייכ :רונכב י ןויגה י ילע לענ ילעו רושע ילע

 ויד ןכאמ
 רעמיאף־וא ,טנ#אב נ'וא טביולייג זיא םאור 'רעך'גיניק.'רך ׳טלעוו רצנאג דד ןופ
 טאוו גימ רעד טא;וטסיב טביוליג ךתנ :םנאקכ ןמא;רסיורג ןייז זיא גיבייא גוא

 5 גנוביול טיט טביוליג זיא
 עצגאג ריא .הדות ןברקא טגניירב טאיו רגח ןיגאז לאז רומזמ םעד רומזמ
 טיט םיא רפ טמוק ריירפ טיט 'טאנ 'טניד יינ־ :שאנ אוצ ןלאטי טוט טלעוו
 ןפאשיאב זנוא טאה רע טלעוו רצנא5 רגח ףיוא ראהא זיא טאג זא טסייווייי :ג?אז־.י
 ענייז־גוא קלאפ ןייז 'ןירעוו *ץפודיג ןאןילאזרימזא דחוימ רימ ןענייזפאג וצ גוא
 ,ביוראטיט ןפיוה ענייז ןיא',הדות ןבךגא טיט ץרעיומ ענייז ןיא טמוק :ףאש

 םויקא טאה דסה ןייז*,טוג זיא טא; םוראוו >־ :ןעטאנ ןייז טזלנעב םיא וצ טביור
 ג טייהראוו ןייזי גיבייא ףיוא םויקא טאה תורודה לכ ףוס זיב גוא ,גיבייא ףיוא
 םע נ• :יתבזע םוא ןעגגיז םיא ןילאז םייל יד זא ןיראוויג טכאטינ זיא רוממ? דך.רוט!מ
 ןופ'רבעה זיא טאוו ןעמאג ןייד וצ ןעגניז 'וצ גוא ,טא;וצ ןיביול וצ טוג זיא
 עלא ןייגאז וצ טייחראוו ןייד גוא ,םידסח עעיד ילפ רד ץא ערא ןיגאז וציייהל :םעלא
 נו'א ,טא;אוצ ןילי# דימ ץלעו)םעגורטס ןהעצ ןופ רמז ילב ןייא ףיוא ־לי :טכאג
 וצ לא; רימ ןילעוו ליומ םגח טיט ןע;ניז ןילעוו ריט טאוו םגח ףיוא ,לידיפא ףייוא
 סימ טיירפ רעד ךיט טסאה טאנ וד דייוו י־ :רענ# ןייז לאז םע ף־ואהא טיט ןילי#
 ״־:ריד וצ ןגגיז דיא לערו טנעה ע;ייד ןופ קרעוו ייד ןיגעוו ןופ ,םיסנ #יד ןופ קרעמ יד
 *יי• :ףיט רעייז ןענייז תובוחט ענייד ,טאנ ריד ןופ קרעוו יד קני יז םיורג רעייז איוו
 טייטש ראפ דאנ ןייא גוא ,טינ 'םד רע םיידו הטנח ןופ טרעריג םיוא זיא םאוו שנעמא
 טאוו עלא ןצאר# ןעוט גוא זארג יוו וזא קילב םיעזץר ד םאוו םאר ""־נ :טינ סאד

 ליסיג רעייז ףיוא אייז ןילאצב וצ ירא;זיא ,התלצה ץבאה גוא טקער םוא ץקלעוו
 עטונ * ׳י '־■י3



 חירודש
 זןיב:א הנה יכ " זןיכוא הנה יכ :" םליעל םורמ ,התאו
 יתלב ינרק םיארכ םרתו :ןוא ילעפ לכ ודרפתל
 םיערמ ילע םימקב ירוישב יניע 'םבתנ :ןנער ןמשב
 :הגשי ןונבלב זראכ חרפל רמתב קידצ ז ינזא הנעמשת
 ןוביוני דוע :י וחירפי וניהלא תורצחב ;י תיבב םילותש
 אלו ירוצ יי רשי יכ דינהל":ויהי םיננערו םינשד ה ייש י

 : " 1: זז ^ ״ * ־ 1 , נ • ן : - ג • ״ : ז

 :וב ׳כ התלע התלוע
 ןוכנ :שומת לב לבת ןובת ףא רזאתה זע יי שבל שבל תואג ךלמ יי
 ואשי םלוק תורהנ ואשנ י;תויהנ ואשנ :התא םלועמ זאמ ףאסב
 םורמב'רידא םי'ירבשמ םירידא םיבר םימ תולוקמ :ם;בך תורהנ

 :םימ:י ךראל יי שיק -ריאנ ךתיבל דאמ ונמאנ ףיתדע :״
 :ןא אל ןעמ טבייה ןיכאוו רעל םוא

 ךרבמ יי םע יהי :וישעמב יי חמשי םלועל £ דובכ יהי
 1 ז :ד: •• • : ד ־: ־ ; ־ת ־ : • ז ^ : דז_: * :

 ןילאז אייז ,גיבייא ףיוא ץרעוו טגיליט ראפ ןילאז ייז גוא ,טלעוו רך ףיוא םישעמ עמג
 טנייפ ענייד יכ :גיבייא ףיוא ךיוה טסיב טאנ ת גואחתאי :י אפה םלוע ץיק_ןבאה טי;
 םוא ןקרעוו םארו ך עלא גוא ,ןידעו) ץראל ראפ ןילעוו טנייפ טאנ ךיד ץבאה םאוו
 רךטעוו טפאשרעה ןיימ רגא םיחנ ץרעוו טיירפש וצ רעגייב ערנןייז ץלעוו טכעד
 ץימ ,םאר ןפוריג ןא טלעוו םאוו ה;ח ןייא ץפ רתעה יד אירר יקוה יוזא ןירעווןיגיוה
 ינדי םבתי :הלודג ןושל זיא סאד ינוא לייא ןיטעפ טימ ןירעוו ט^יימיג טעוו פאןנ
 ןעייטש םיעזגו יל זאי ,םיאנוש" עגיימ ףיוא סטכעלש ןעהעז םעור גיוא ןיימ גרא
 רעבא ימתכ קירי':הלפמ רעייז'ץרעה"ןירעיוא עגיימ ץלעווזייב ןאמ אוצ רימ ףיוא
 םאוו״סיוב ןענעמ ןייא איוו יוזא ,םיוב לימייט ןייא איוויוזא ןעילבטעוו קידצ רעד
 טצנאלפיג ןייז"ץלעו)םידמול יד.סיליתש ן ןיקראטש ךיז טוט גרא דלאוו ןיא ןיסקאוו טופ
 ץלעוו אייז יי* :ןעילב אייז ץלעוו טאנ רעזינוא ץפ ףיוה םעיד ןיא / זיוה םמא{ ןיא
 :ןייז אייזןילעוו גיטפאהגייווצ גוא טעפ 7רעטלגן רעד ףיוא ןיצאר^י רעמ ךא;
 םכער זיא טאנ רעקראטש רעזנוא זא ץכילטיא וצ ץרעוו טגאזיג םעור םע ידחל

 :הלוע'ץיק.'םיא ןיא אטיג זייא םענוא ,ניטךא$
 טעדיילקג ןא טאה גוא טגיגיקיג טאה טא)ץגאז ןעמ טעוו ןעוןוק טעוו חישמ זא ןי
 םודא ךיז "טאה גוא טייקראטש טימ טעךיילקיג ןא ךיז טאה טאנ ,טייק״סיורנ
 ךיוא טלעוו יד טאה טא;זא קסירו עלא ץלעו)לאמטסנעד גרא ,חב טימ טליטךאעג
 טייצ רד ןיפ קיירביג ןא זיא לוטש ןייד זיבנ :ץצילג סייוא טי;דןיז לאז יז זא טייד?יג ןא
 :ןעוריג ךיוא וטסיב טלעוו ך ץפאשבטסאה וד ר־דייא ,ץפאשב טלעוויד טסאהיוד זא
 רנןייז ןיביוהיג ףייוא ץבאה ץכייט ך .טאנ ,לוקא ץביוהיג ףיוא ץבאה ןייייט יד י״מ
 םעד ןופ רערעמ רעבא תיליקנ :ץדקיא ערעייז ץביוהיג ףיוא ץבאה ןיכייט ך גרא ,לוק
 םאד ןיקלאטש ךיז םערו ,ם:סע־ד ןופ ןידגיא ך ץפ גוא ן־רעםארר עקראט? ך ןופ לוק
 ףיוא טגאזיג תודע ץבאה סאוו םיאיבנ ענייד ?"י! :לימיה ןיא טציז טאוו םעד ןופ לוק
 ,שאנ טייקנלייה ץישא ןייז טעוו זיוה 'ןייד וצ גוא ,טביילגאב רעייז ןענייז היוא)רד
 טעו)גוא ,;עט ע;;אלףיוא ןייז םעור ןירעוו טעיוביג טעיוו םאוו שדקמה תיב רעד
 '׳. :זיעמ בורח טינ יאמ ץיק.



 תירחש תלפת
 ללהמ ואטמ דע שמש חרזממ :םליע דעו התעמ■
 יי םלעל זזמש יי :ודובכ םימשה5 לע יי סיוגילב לע םר:יי םש
 :הלשמ לככ ותוכלמו ואס? ןיבה םימשב ןי :רדו רדל ךרכז
 דןל9י :ךל? " סמנ ף^אד ץראה לעדסיממה ף#
 סיוג הנא דעו םלוע ךלמ ך :דעו םלעל ךלמו ך ךלמ ך
 תוכר :םימע תובשחמ'אינה םיוג תצע ריפה י; :וצראמ

 םלועל יי תצע :םוקת איה יי תצעו שיא בלב תובשחמ
 הוצ אוה יהיו רמא איה יכ :רדו רידל'ובל תובשחמ דמעה
 ולז רחב בקעי יב :ול בשומל הוא ןויצב יי רחבייכ :דמעד
 :ביזעי אל ותלחנו ומע יי שמו אל יכ :'ותלמל לארשי .יח
 אלו יופא בישהל'הברהו תיחטל אלו ןוע רפכי םוחר'אוהל

 :ונארק םויב וננעי ךלמה העישוה י;. :1ותמח'לכ ריעי י
 /רד םידבש םע בוא י זיא טעאסיג ת״יב ף״לא םעד ךא;רע] ליירר נוש!ר רא/זיא רומזו? רך
 זעק 'ןעוי ןי?אס המכ ןעש חמ םורד ר1מזמ םעד ןופ זיא ךריע רד ד^יעוו זן־זי 'חתז©
 ישיא רעדיוו רע זומ 1זא טאהיג טינ המכ ןייק״טאןז רע ןעיו בוא .טנאז חזלופ ק־ום$ םעך

 :א״נ׳יס ךורע ןחלש ןיא טייט# אד ךיילג .םינואג יד קיניייש וזא' /ןינאן םייג

 םעהירשאתלסזווללהידוע־התיביבשויידשא
 1־ • : ד .ד דד •" דד •• ; *־־ דד••״ הרהת :ודרלא ייש םעה ירשא ול הככש ׳י: ־

 ע;ייזעלא שימ טאנ ןעיירפ רקז לאזירנ? גיינייא ףיוא שאכ ןופ דובברד ןייז לאז ם?דוי
 טאנ ץפ ןמאנ רך ןיד יא;ם? ־" :טיעוו רד ףיוא ןאטיג טאה ךז םאוו םיישעמ

 םאד ,גנאג רעטנוא'זי3ץז יד גגאג ףיוא ןופ חיז״סיבייא זיב דנוצא ןופ טוקנעבינ
 ןביוה רד זיא טאנ "י :קמאנ םטאנ טביולג זיא טלעוו רעענאג רד ףיוא ןעמ טניימ
 ,עגייא ףיוא זיא ןו?א;ןייד טא;יי :דובכ ןייז זיא לטיה םעד 'ףיוא ,רקלעפ עדא ףיוא
 ןא דימיה ןיא טאה טאנ יי :ןירעדנא םעך זיב רוד ןייא ןופ זיא שנעכעךיג ןייד טאנ -
 :רעשו? ערא ןיא דןיירגיניקץיז שנייטלעוויג ןינעוו טסעד ןופ רעבא ,לוטש ןייז טיירעג
 טעוויןעז? נ'וא ,ד־ונן ידי ץיז גיט״סור םעוו םע נוא ןעימיה יד ןגזיירפ ־ןיז ןידעוו םע י׳י*־
 ,טגינימינטאה נוא טגינימ םאג ״ :טגיניקינ טאה ןיילא טאנ רקלעפיד ץשיווצ ןיגאז
 ןזיז יד ;גיבייא ףיוא גיניקןייא זיא טאנ ״ :גיגייא ףיוא ץגיניק יקוא טעווטאי בוא
 ןייחאה ןיא זיא ןעקנאךיג ל1פ תיני :דגאל ןייז ןופ םיבנוג ידבוע איד ןראועג ץואי רפ
 ןייא אוי טאה טא;ןופ הצע ך רעבא',טינ םויק.ץיק.רעבא שאה םע.ןישטנעמא ןופ
 ןופ זיא ןיצראה ןייז ןופ ןקנאדי;איד ,'ןייטיני גיבייא טביילב טא;ןופ הצע ידיתמ :םויק
 ןיטאיענ טאה רע ,ןיראיווינ זיא טגא;נ:טה רע םאוו ץלא ־־ :ןרעדנא םוצ רוד ןייא
 איד ןא טלייוו רעד םיוא םאה טאנ ןעד י־ :וצ רד ד;אמש3 ןייא ץראןויג זיא םע גוא
 בקעי ןעך'י־ :גנוציזא םיא אוצ ןייז ראז וויע טאטל יד זא טפוליג טאה ־ש ,ןויצ שאטש
 טא;ןעדיכ :קלאפ טבילינ ןייא רפ לא ־ישי אייד נ'וא ןילייווירך םיוא ןאטיג טאנ טאה

 זיא רע גוא <״יי י :ץזאל ראפ טינ ־ש םערו בךא ץיז גוא ,קלאפ ןיי;ןזאל רפ טינ שעוו
 טרעמרנזגוא ,ץברא־דראפטינ שעווגוא דניזידןיבענ ר? שופ רע רגימראברעהא

 רעדיוו * ״ר ש״עכ
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 תידרש תלפת
 דדמש הכרבאו ־הלמה יהולא ךממורא דודל

 • • ךח • ךי• •• • ■■ • • •• ■ • • •י % • ▼ • 1 : * ז : ז ר ־ 1 •יי• ״.״ ־ ־ י ־ ש 1 : ־ ־ז ן ז :

 ךמשהללהאו ךכרבא םוי לכב י :דעוי םלועל
 חקחזיא יותלדגלוד^מ ללהמו יי לודגהעו םלועל
 רדה :ודיגי ךיתרובגו ךישעמ חבשי רודל רוד
 זוזעו :החישא 'זויתאלפנ ירבדו ך־ןוה דובכ

 דובכ :הכוכרבי ךידיסחו ךישעמ לכ
 םדאה ינבל עידוהל :ורבדי ךתרובגו ורמאי
 תוכלמ ךתוכלמ :ותוכלמ רדה דובכו ויתרמג

 יי ךמוס :לדו לד לכב ךתלשממו םימליע לכ
 ךילא לכ יניע :םיפופכה לכל 'ףקוזו םילפנה לכל
 *מ טא; יי :ןתאצ םתג ןייז ץקעור רד םינ טמ רע גוא ץ־ןאצ םירנ ןייז ץרעק יצ ידדו

 :םיא וצ ץפור ריז? ןיעת גאט םעדי ןיא ןתעשטנע זנוא לאז גיגיק רעד ,ןיפלעה ״
 ךא; ,תקנכה תיב םאר ןעמ טניימ םאר זיוה ןייד ןיא ןיציז םאת ך אוצ רתאת ףשא
 ליפ וזא טה םאוו קלאע םעך וצ לואוו -4.:גיבייא ץבתל ןאט ךת אייז ץלעת
 ,טביולי;טאג טאה ךרובד דוד ״*>.■״ :טא;ץז חאטא;םאתקלאעםעררואת ,תוצמ
 עלא לבנ :גיבייא ףיוא'ןיעמאנ ןית ץביול רעיו בוא ץביוה רד טא;ץד?'ךת לערו ךיא
 טדעפכאנ זיא טא;ליינ :גיבייא ףיוא ץביול ךיד לעת ךיא גוא ןבתר ךת ךיא לעת געט
 רוד ןייא יח :גגוטשראפ ץיק.אך טינ חא הלודג ץיז וצ גוא ,םבתריג רעייז חא גוא
 ןייד ייה :ןינא;אייז ןילעוו תורובג ע;ייד גוא רוד ןרעךגא םוצ םישעמ ץעת ןבתל 'ןלעת
 גוא ""י :ץרייצ רעד ךיא'לעת רדנואוו ע;ייד ןופ דיירייד גוא רובק םעניי# ץיד ןופ בתר
 דילויו לעיי הלודג ןיידגוא ,קאזןידוי ת ץלעת קרעוועץטכרא$עקראטשעץיד
 גוא טסוט ח םאת סטונ ריפ ץיד ק;(0ן רד ןעוט גוא ןידית ןעוט ייז י־׳ :ןרייצ רעד ךתא
 ץז טרע;נייל רעד גוא רעגימראברעד ןייא זיא טא;חיי :טייקימבעריג ןייד ןגגיז ןעומ
 קיעוו עק׳ל ערא ףיוא גוא ,ערא וצ 6וג זיא טא;יי־ :םידסח עקתרג טוט גוא ץראע

 ע;ייד גוא ,ביול ןייא ריד וצ ןא טמוק קרעוו עגית עלא ןופ וי" :תונמחר עגייז חא
 תורובג עגית גוא ץגאז י •ז ןעוט הכולמ 'ןייד ןופ דובכ םער יי" :ךיד ץבתל עמורפ
 ,ןיועןננעמ יד וצ תורובג סטא;ןייז םסרפמ וצ'זיא םעט רעייז גוא יחי׳* :ןךיי־וייז ןעומ
 גוא תמרוע עלאףיוא'חא היורמ ץחיו״נלם • הקורמץיז״ןופדובעםניימ םעדנוא
 ,ןילאש םאת ערא וצ רטגוא טגעהער טא;ו־־* :תורח ערא ףיוא חא טייק_יטרעוונןייך
 עדא יד י"׳ :ץלעקש ךתא טאי; אייז טקאמ דרע רד חב ןגיובג ןייא ןעייז םאתי ערא גוא

 ןופ, * ,ר ם׳׳עס
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 תירחש תלפת
 חתופ :ותעב םלכא תא םהל ןתונ התאו חבשי
 לכב יי קידצ :ןוצר יח לכל עיבשמו ךרי תא
 ויארק לכל :י בורק :וישעמ לכב דיסחו ויכרד
 תאו השעי . [ "
 ויבהא לכ תא יי ירמוש :םעישויו 'עמשי םתעוש
 יפרבדיזיי תלהת :דימשי םיעשרה לכ 1תאו
 ונחנאו :דעו םלועל ושךק םש רשב לב ףרביו

 היוללה םלוע דעו התעמ הי ףרבנ
 דדלאל הךמזא ליחב ;י הללהא !ץ תא ישפנ יללה היוללה
 ול ןיאש םדא ןבב םיבידנב וחטבת לא :ידועב
 ודבא אוהה םויב ותמדאל בשי וחור אצת ן הענשת
 :ויהלא יי לע ורבש ורזעב בקע!'לאש ילשא :ויתנתשע
 תמא דמשה םבירשאילכ תאו םיה תא ץראו םימש השע
 ריתמ ;ן םיבערלםחלןתנ םילושעל טפשמ השע :םלועל
 :טיד רעד ץא גראוו ןסע רעייז טסיג וד גוא ,ןפאה רד וצ ןקוט שנעפעשאי! עלא ןופ
 תויח ךיז ןיא יטאה טאוו י ץכילטיא ןיטע!ןא טסכאמ וד גוא טנאה ןייד טסניפע וד "י*
 ןיא דיסח ץיא תא גוא ,'ןמוו עקיז ץא קידצ ןייא תא טא;ק-דד :זןאנ'ןוצךץיז ךא;
 םיא ןיפור טאוו עלא וצ .רעפת ענייז ערא אוצ ט;עהא;תא טא;ניך> :קרעוו ע;יין ערא
 ע;יטנראן> ענייז ןופ ןוצר טעד חיי :ןיצראה ןיצנאג םעד טימ טסייה םאד ,חקא טיט
 ע)ייז עלא טיה טאג י־־-ע :ייזיט^לעה גוא אוצ רע טרעה איירשיג רקייז גוא ,טא;טומ
 ביור םטא;ץרית טוט לומ ןייטי׳יל״׳י :רע םניליט ראפ םיעקר ערא נוא ,רבאה ביל
 ריט רבא ינח״י :גיבייא ףיוא ןקא;ץגילייה 'ץיז ןיביור ךיוא ןעוט ןישטנעט עלא גוא
 ריט ןייעיו ׳טא;ןופ תובוט ןייז״וצ לבקט נוא םיתמהחתת וצ םיירביג ןא ן;יי!םאון

 :ןיטייצ ערא טא;טביול םורד גוא ,גיבייא תב טנייה ןופ טא; ןיביול
 ךיא ןמז רק ׳יללה* :סא;יןיוא ביול בייל ץיט וד נוא ,טאנ טביול עלא ריא הץל^ד
 ץיז רעיו ךיא ןמז לכ נוא ,ליומ ץיט טיט ןיביול טא;ךיא לערו ץבער לער
 טי;ןוחטב ץיק_ טלאז ריא ל" :רמז ירב ןייא טימ ןיביול טא;ךיא'דעוו טלעוו רד ףיוא
 :ןיפרעה וצ טנעה יד ןיא טינ טאה רק טאוו ןשטנעטא ףיוא בוא ,ןרעה יד ףיוא ץבאה
 רק טאוו דרע'ץיז וצ םוא דץז ר? טרעק םוטא רע;תעבעל ןייז םיתא טייג םע זא *״!
 ע;ייז ערא ןיואד ראפ ןידעוו גאט ןיגיזאד םעך ץא נוא ,ריא ןופ ץראווי;ןעטונינ זיא
 גוא ,ףריה ןייז ץא זיא וניבא ב'קק1ןופ טא;םאןו ןישטנעט םעד לואוו ״״*:תובקיחט
 ץלא גוא ם! םער דרע נ וא רימיה ןיפא&׳ב טאה רק טאוו *י :טא;ףיוא תא ןוחטב ןיי!
 ׳ דרע רך ףיוא גוא ריטיה םעדי ףיוא יץז טניפיג םק םאוו ץלא בוא ,םי.םד ןיא'םאון
 וצ ט$שט ]ייא טומ רק ׳י־׳י :גיקייא ףיוא החטבה עקטפאהראוו ןייז 6יה רק סאוו גוא

 איד ׳ו ט״עס
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 תירחש תלפת
 2:םיקידצ בה* 2 םיפופ? ףקוז 2 םירוע חק*5 2;םירוסא

 הכ ברו וניתא ל1דנ :ארקי תומש וכלכלי םיבכוכל רפסמ הנומ
 ונע :ץרא ידעי"םיעשר ליפשמ יי םיונע ד־דועמ :רפשמ ןיא ותנובתל
 ץראל ץנמה םיבעב םימש'הסבמהחונכב ונילולאל'ורמז הדותב י:ל■
 :וארקי רשא ברע ינבל המחל המהבל ןתונחיצח םירה חימצמה רממ
 זיארי תא יי הצור :הצרי שיאה 'יקושב אל ץפחי םוסה תרובגב אל•

 ! "1 י׳.יז •־ן 1 ב, 1• •י■ 1 -. : 1.זוי. . ן ־־ .ן־ * *

 םניב םאג ,עעלע^עה איד וצ טיורב טיג רע ,ץלאוויג טביוריג ןענייז םאדו יד
 ,עדנילב איד ףייוא ט;יפגן םאנ ■!■יי־ ךח> ״:הסיפח ןיא ץדנוביג ןנייז סאו; יד ףיוא.
 :םיקידי( יד ביל טאה'טא;,ןגיובי;נייא ןנייז םאו) יד ףיוא טלעט!ק"טא;ם•!"" ■קי! "
 ןופ געוו יד ינוא ץקךאטזע טאנ טוט ה;מלא איד טיט םותי,םעד ,םירג יד טיה טאנ "
 גיפייאףיוא ןני;יק רע םעוי ןויצ ןיא טעה טאוו טאנ ןייד ־,יל<־י:רע טמידקופ םיעוקר יד

 י :טא;טביול עלאיריא םתד
 םיז זיא רע לייור טאךרעזנוא וצ טביול 'טוג זיא רע םתאוו טא;וצ םביול הרללה
 טאטועיד ןעיוב טא;טעוו אבל דיתעל ׳ימ :ביול ןייא ץיטי םייא וצ'זיא םורד
 ץיקיןרמא! ןייא אייז רע טעוו טלעוו קנז זיב ןיסיוטש ראפ ןנייז טאוו ןיךוי יד ;םילשורי•
 טלייה ;וא ,טאנ ייז טלייה ץראה ןייכארב אוצ ןייא ץבאה םאוו יד וצ ״״י׳י :םילשורי
 וצ גוא ,ןידעמק יד לאג( ןייא טיט טלייצ רע,׳יניס :גראז רעייז ריעטסאלפא טיט יוו וזא
 זיא טאנ ראה רעז;וא ליי־ :ןינילטיא אוצ'ןיי#זיאםאןו ןעמאנא טימ רע טפורעיא
 ראפ זיא'אייז ןיא'םאוו ץכאז יד אוצ נוא ,ורב ןיסיורנ ןייא טאה גוא םרעפבאיג
 תו?חט יאצ ז?- *ח טינ יי•יצ זיא ,טאנ ייב ןיז ןעניפיג םאוו דנאפש רפ ץדנאה
 :רקע דךו*ב ליפטלן רע זיא םיעע׳ך יו גוא ,םיקידצ יד טקראטט׳ טאנ יי"־ :טייקליש
 :ףראהא טיט טא;רזנוא וצ טביור גוא ,טאנ וצ ביול טיט'לוק"רציי
 טבאט גוא ,ץגעך ד־וע רד וצ ןא טיירב בוא ןיקלאוו טיט ייטיה י■
 ידי גוא ,תומהב ך ןיסע רנן'טינ גרעב יד ןופ זארג יד'!"־ :זארג תעב יד ףיוא ץצארפז?
 *ז ;ןיסנן יי[ רע טינ רע;;ות תטהמ״טא;וצ ןע״רקי בוא ןפת 'םארו ןיבאר יד ןופ רדנייק
 ס״א לאז *העפ םעד ןופ הרובג יד זא ןותטבא טאה םאוו םדיןיא טינ טרעגב טא;
 ןוחון*א טאה םאוו ןישטגעמ םעדיץא טינ טרעגאב טאנ נוא',המחלמ רד ץא ןיפלעזז
 ןפאה סאןו יד ,ענימבדא? ענייז ץא ראנ טרעגאב טאג .ימי :סיפ עקראמש ע;ייז ףיוא
 םביול ןויע.ץפ רעציז יריא גוא ,טא; טבייול םילוקורי ןופ רעציז ריא יי״ :דאנינ ץיז ו*
 טעו;םע נוא ץרעיוט ע;ייד ןופ קלגיר ייד טקראטשיג טאה רע,סוראו;־נ :טא;רעייא
 טסלאן וד זא טוקטנעבי;ךיד טאה בוא ,םללקיורי טאטש יו ןיתערו בורח טינ רעמ ;יוש
 רטסעב דד טימינוא ,םול־;• ןבענינ רע טאה רוב;ןיידי ןיא ני,א ■־"יי :רדיניק ליפ ץבא,ד
 טקי9׳ גאן םטא;ךרוד טמוק רע םיו ןיגער 'רעד חלו־׳י :טאז טבאטיג ךיד רע טאה ןיייו!

 רי י תילד ׳י <־'״
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 תירחש תלפת
 דמצכ גיש ןתנה ן ורבד ץורי הרהמ
 חלשי :דממ ימ ותרק.ינפל םיתפנ תרק דןילשמ :רזפי רפאכ ר1פב

 ויטפשמו דקה בקעיל וירבד דיגמ םימ ולזי תור בש!םםמיו ורב4;'
 ׳ ;היוללה םועדי לב םיטפשמו יוג לכל ןכ השע לארשיל

 ... .... ... ימשחןמ;י תאמלחהי' :םי־
 חריו שמש תוללהחיאבצ לב והוללה ויכאלמ לק
 רשא םימהו םימשה ימש והוללהיו רוא1 יבכוכ לכ והוללח
 םדימעמ :וארבנו ,דוצ אוה יב יי ם:ש תא וללהיוסדישה לעו?
 ץראה ןמ "תא וללה :רובעי.אלויןתניקח םלועל דעל
 הרעס חור רוטיקו גלש דרבו שא :תומהת לכו םינינת
 הדדח :םיחא לבו'יר£ 'ץע תועבג לכו םירהה :ורבד השע
 םירש םימאל לכוי ץרא יכלמ :הנב רופצו שמר המהב לכו
 4 םירענ םע ־םינקז תולותב םנו םירוחב :ץרא ימפש לכו
 דיא רע קינח :תוחילש םשאנ ןאט וצ ךיג רעד ןיא טפיול ץגער רד נוא הרע רד ףיוא רע
 ןימא ויזא זיא סאד יט 'ראוו איוו סייוו זיא םאוו טלעוו רעד ףיוא אייגש טיג םאוו רד
 וזא דןע רדףיואטיאןיטיירפשראפ רעטכאמאירפרעדיןיארטניווטיינםאוו ייגש
 רפ טלעוו רסאוו יד סאוו זיא םאר ךפיטש' איוו זייא ןייז טפראוו טאנ ו-ד־ימ :שא איוו
 ןיא ןאט ןא'טינ ךיז לאז ןעמ זא 1 רעקןט8׳ אייז ןופ ןעמ טכאמ ךאנ רעד נוא ץרארפ
 ר?ן זא גוא ח־ימ :טרעק.ןייז ראפ ןייטולאב טנאק;ג טיאוו רעוו רעךיירק עמיראזי
 רע זא גוא ,זייא םער טימ יינש7 םער ןייג וצ רע טכאמ ץיה ןייזרעךא"ןגעךןייז טקיע
 טה רע םוראוו טאנ טביול י־־ רסאיוו ןניר זייא םדי ןופ טוט טניוו ןייז טימ ןעייווטנאמ

 בוא ןצעזיג ענייז ,ביקעג ןופ ןעמוקיג םיורא ןענייז סאוו ץרוי ייד וצ הרות ןייז טגאזיג
 וצ ןאטיגשיג רעטאהי־וזאנוא׳אל :לא•#" איי אוצ טנאזינ רע טאה םיטפשנ יעמ
 טכאשג טינ ייז רע טאה םיטבשמ ןייק.גוא ,הרות איד אייז ןיבעג וציקלאפ 'םושןייןג

 '':טא;טביולםורד ץסיוו
 ידףיוא שא טביול גוא לוק םד ץרעה ןעמ לאז לימיה םער ןופ זא טא; טביול הרללה
 יד טיט םילגלג יי ןענייז םאר םיכאלמ ענייז ערא םיא טביול יייללה :ןעלמיה
 :םאוו ץרעםש ריא גוא טא; ץביול וצ ריא טלעהיג הנבל 'רעד םימ ןוז ידיי-ייללה :תולז©
 דסאיוו ך נ'וא קלמיה עטטחביוא ריא "יללי :י טאנ וצ'טביול טלעוו רד ףיוא טבייל ריא
 ייז זא ןיטאביג טאה רע םוראוו ,טאנ ןביול עלאיריא טלא.ז לישיה ףיוא זיא םאמ
 טרעטשיג ייז טאה רע.גוא םי-־״י :ץ־ואולג ץפאטיאב אייז ןנייז ןי־רערו ץפאסיאב ץלאז
 רעכירטיא ןעוו קוח ןייא ץבעגיג טאה נוא גיבייא יףיוא ץבאה םויק ץיא ץלז(ז ייזזא
 ןעמ לאז דךע רעד ןופ גוא יללי קוח םער ץראפ רביא טינ ץלאז גוא ץיז ששש© לאז

 -איינש לייגאה בוא רגמיפ ,ןטנורנ פא יד ץא ןעהור םאר ערא בוא ןננאלזל ,טאג ץביור
 טסייהטאגאיוו טוטסאוו טניוו"םערוטש ר־דנוא ד־וערעד ןופטייגיסאוו זץוררדנוא
 ןסיקאוו םאיוו רמיוב יד בוא ,גירעב עגירעדינ איד טימי גלעב עכיוה יד "י^י :ןאט׳סיא
 תומהב עלא טי© תויח עסיורג גוא ״״ :רעמיוב ןעגעט ערא נוא ,ייז ףיוא תורפ
 ־עלא גוא טלעוורעךןופ םיבל© ריא ־־*>:לגילפ ןבאה סאוו תופוע בוא תויח עניילק.

 ׳ר ם״עכ רעקלעפ'
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 תירחש
 ןםימשו ץרא לע ודוה ודבלומש בגשנ יכ ץ םש תא וללהי
 םע 1לארשי ינבל ויךיסח' לכל הלהת ומעל ןרק םרי

 :היוללה ובורק
 לארשי חמשי :םידיסח להסב ותלהת שדח ריש ייל תיש הרללה
 רונבו ףחב לוחמב ומש וללהל :םכלמב וליג:ןויצ ינב וישעב
 דוביכב םיד־םחיוזלע:':העושיב םימע ראפי ומעב "הצורי? :ול ורמת
 תושעל :םדיב תויפיפ ברחו םנורגב לא תוממור :םתובבשמ לע וננרי

 והוללה :וזע עיקרב והוללה ושדקב לא וללה הרללה
 עקתב והוללה :'ולדג ברב והוללה ויתרובגב
 והוללה לוחמו ףחב 'והוללה :רונכו לבנב והוללה רפוש
 ילצלצב והוללה עמש ילצלצב והוללהי :בגעו םינמב
 ן ה י ת ה כ ':היוללה הי ללהת המשנה לב :העורת

 תולותב יד טיט םירתב יד ם־יי׳ינ :טלעוו רעד ןופ רטהיר עדא בוא ןדאה ריא ,רקלעפ
 ןמאנ ןייז ראנ םחאוו ןמאנ םטאנ ןיביול עלא ריא טלאז ילל" :עגנוי יד טיט עטלא יד
 :דרע רעד ףיוא נוא לייטייה םעדיףיוא ןהעזיב טרעוו טייקנייטי ץיז ,קראטש זיא ץירא
 עלא וצ ביול ןייא טלעמ רע גוא קלאפ ןייז אוצי טייקיטלעווג ןייא טבית רד רע נוא ־י-י

 :טאנ טביול םורדקלאפ טניהאנןייז ןענייז ייז טאוו לארשי ך ןופ עמורפ ענייז
 ץיא םער ןיא ץרעוו 'טלייצ דד לאז ביול ץיז ,גגאזיג עיינ ןייא טאנ וצ טגניז הרללה
 ,רע ?י ע ?י ב רעייז טייט 'ןעיירפידןיז ץלאז ןי־זוי יל "־•׳י : עמורפ יד ןופ גנולטאז
 טיט ןעטאנ ץיז טביול *ל־יי ':'תובדנ רעייז טיט ןעיירפ ־ןיז ץלאז ןויצ ןופ רדניק יד נוא

 :יאנ זא יכ :ץביול םיא ריא טלאז לידיפא טיט נוא היופא טיט ׳ ןצנאמ

 סאוו דוביכ םעד טיט
 ןילעוו זלאה רעייז טיט

 טאוו קרעווש טנעה ערגןייז ןיא ןטלאה ייז איוו יןיילג טנייפ ערעייזףיוא ץקראטש ךיז
 נוא',םיבבוב ידבוע יד ןיא המקנ ןייא ;אט וצ "י״ל :ןיטייז ייווצ ןופ טפראשיג ןענייז
 תוררש׳ ערנץיז נוא םיבלמ עלעייז ןידגיב וצ י*!* :םיבכוכ ידבוע יד ןיא ףאד??י ץיא
 טייטש* טאוו םפשמ םער יייז ןיא ןאט ויצ תימ>ל:ןיטייק.ענרזייא טיט םיבכוב ידבוע יד ןופ

 :'טא;טביול םורדעמורפעןייזעלאוצץיש>ץיז טעווטפשמ רד עא,קוספ ץא
 טיט לטיה ץקראטש ןייז ףיוא םיאטביול ,טלא גילייה ןייז ףיוא טאנ טביול הרללה
 לידיפא טיט ,רפושא ןופ לוקא טיט םיורג זיא 'הלודג ןייז יוו יוזא הרובג ץיז
 טימיי־א רמז י*53 ינימ ליפ טימ ,זיצנאט י טימ נו'א 'היופא טיט ,חראה יריא טיט גוא

 ךורב ׳ר ם עמ
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 תירחש תלפח

 ןבש ןויצמ: ףחב :ןמאו ןמא םלועל : ךורב
 יהלא םתלא יי ךורב :היוללה םילשורי 1 1
 ודובכ םש ךורבו :ודבל תואלפנ השע לארשי
 :ןמאו ןמא ץראה לב תא תובצ אלמיו םלועל
 ~ יי :םיהלאה ׳ה אוה התא*ה •נ ןיימ# המ ןעק גיא דיוד ךרביו* וצ ןייט# ףיוא זומ ןעזן

 יי דזל :םלוע דעו'םלועמ וניבא לארשיו דדלא יי
 םימשב ליכ יכ דוההו חצנהו תראפתהו הרוגבלהו הלדגה
 רשעח :שארל לכל #עמד)'ה?למםה " ■ןל ץראבו

 םיללהמו ךל ונחנא םידומ וניהלא התעו :לבל קזחלו לדגל
 הכרב לכ לע םמורמו ךדובכ םש וכרביו :ךתראפת םשל
 םומשה תא תישע התא ךדבל ;י אוה התא :הלהתו
 לכו םימיה הילע רשא לכו ץראה םאבצ לכו םימשה ימש
 ךל י םימשה יאבצו םלכ י תא היחמ 'התאו םהב רשא
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 יי אוה התא :םיוחתשמ םרבאב ת־וחב רשא םיד
 ץיז ןעת טכאמג טאה רע טאוו םאג זיא טביולג דיינ :גיבייא טא; זיא טביולג ־ןורי1
 רד זיא טשטנעביג 'טאיג טביול םחד םילשורי ןיא טעור :וא ןויצ ןיא הץנש
 .טיייצ עלאלאישי יד וצ רעדנואוו ןיילא טומ רע לארשי יד ןופ טא; רד טאג רעקראטן?
 ;ךנא;יד ןרעוו 'טליפלעד לאז גוא גיבייא ףיוא ןעמאנ רכיללעה ןייז זיא טביוליג גוא

 :ןמאו ןמא .דובכ ןייז טימטלעוו
 טביוליג ,טנאז דוד בוא לארשי לכ ןופ ןגיוא יד רפ טא;טביולג טאה דוד ,ך־ויך
 .גבייא זיב :וא ןא גיבייא ןופ רטאפ רעזנוא לארשן ןופ טאג יי וד טאג וטסיב
 זיא טייהנייצי 'ל :וא טייקגיבייא"יד ,טייקראט# בוא טייןלסיור;עלא זיא טא; ריד אוצ
 יל זיא טאג ריד יצ .דרע רד ףיוא :וא לוכיה ןפיוא טאוו ןילא זיא טא; ריד וצ .ריד וצ
 עלא :וא ,עטצלע עלא רעביא ץביוה רד טסיב ח בוא םיכלמ עלא רביא ־ץירגיניק
 ןגיטלעוויג טסוט וד :וא ,טא; ריד ןופ ץלא זיא ןישטנעו;ןופ לבכ'עלאינוא טייקכייל
 םגאה ןייד ןיא גוא טפארק;'בוא טייקראטזע זיא טנאה ץיד ץא גוא ץלא רעביא
 טאג רעזגיא דנוציא בוא ,טסליוו ה ןעטעוו סעלא וצ 'ןיקראטש וצ :וא ץסיורג וצ זיא
 אוד ,ןיילא טא;טסיב ח ,ןזיא;םענייש ןייד וצ ןייביול רימ ינזא 'ןקנאד ריד וצ ריזי ןעוט
 עלא טיט נוא'לימיה ןילעביא טאוו ןלמיה עלא :וא לימיה איל טבאמי: טסאה
 ,זיא אייז ןיא טאוו :וא םימייערא ,זיא ריא ףיואםאוו ןילא :וא דלע יל ',ןיטפאשרעה
 ריל וצ ףיז ןנתט לען?יה ןופ םיכאלמ עלא :וא ,שענעפעשב עלא טסןענ רעד וד :וא
 םךבא רטאפ רזנוא ןיבילקג םיוא טסאה וד םאר טאג רעקראטש רד םזיב ודי.ןיקוב
 ט?אמי;טסאה ח :וא ,ץביוא דלאק'ןופ רעייס םעל ןופ ןיגיוציג םיוא םייא טסאה :וא

 'ר ם״מ קסור
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 תירחש
 תאצמו ,םהרבא ומש תמשו םירשב ריאמ ותאצוהו

 1 ז ' ךינפל ןמאנ 'ובבל י תא
 ירימאה יתחה ינענבה ץרא תא תתל תירבה ומנ? תתכו
 תא םקתו וערזל תתר ישגןגהו יסוביהו יחמו
 תאו םירצמב וניתובא ינע תא ארתו :התא קידצ ייב דוירבך

 זןל 'שעתו םהילע

 . -- • —־ ו * — • •• ■ז • • •• אריו םירצמ רימלארשי תאאוהה םויב
— • 7 

• • 7 . ! • • • 

 9 י עשור
 ;םיה תפש לע תמ םירצמ תא לארשי ׳ ־
 םירצמביי השערשאהלדנה ריה תא ^רשי אריג

 :ודבע השמבו ייב'ונימאיג יי תא םעה וארייו
 ורמאיו ייל תאזה הרישה תא לארשו ינבו השמ רישי זא
 יזע :םמ המר ובקירו םוסהאג האג יבי;להרישא רמאל ז
 :גנוביולג טימ רד רפ ץראה ןייז קנופיג טסאה וד נוא ,םה־^בא קמאנ ןייז ץפח
 ןופידנאל'םדרעדניקענייז וצ ןיבעגוצןעמיגתילב תרוכ םיאטימיטסאה גוא תור^ו
 טסאה אוד גרא ,'ישגרג גוא יסובי גוא יזרפ נוא ירומא גוא יתח גואיינענכ
 ידיןהעזינ טסאה וד גוא"יחי :טאג רטבעריג ןייא טסיב ח קד דיילענייד ןערויג םדרמ
 םי םע־ד ייב טאוו "רקיג רנמיז גוא ,םירצמ ןיא טאהיג ןבאה ןלעטלע ערזג־א טאוו ץיפ
 העלפ ףיוא רע־דנדאוד ינוא סיניכילז ןיבעגיג טסאה וד גוא ת׳יי :יטלעהינ וטסאה ףוה
 זא טסייוו וד םודאו;דגאל ןייז ןופ קלא? ןייז ראג ףיוא בוא טכענק ענייז עלא ףיוא :וא
 ןעמאנ ןסיורג ןייא טכאמיג ריד טסאיה וד נו'א ,טגיייווטומיג ייז ףיוא'ץבאה םירצמ יד
 ןענייז ייז גואיייז רפ ןייטלאפשיג םי םעד טפאה ודי גוא ,'גאט ןיגיטנייה יקד קק ןע*ן יוו
 ץירא וטסאה רעגאל 'ךאנ ערעייז גוא' ,שעגעקחט רעד ןיא םי.םער ןעגנאגיג ךרח

 :םנ ןופ רעסאוו ןיקלאטק ןיא ןייטשא יוו'םנ ןופ קענעפיט ץא ץפראוויג
 ח ןופ ט;אה רעד ןופ יארקל יד גאמ ןיגיבלעז םער ןיא ץפיאהיג םאה טאנ גוא עקור
 .םנ ןופ ןייטלאב םעד ףיוא'טיוט םילצמ ד ןהעזיג ץבאה יארקל יד גוא םירצמ
 םירצמ יל 'ןא ןאטיג טאה טאנ טאוו הרובג עטיורג יל ןתזעח^'ץבאה לארשי'יד גוא
 גוא טאג ץא טביולגיג ץבאה גוא טא;ראפ ץטכלאפיג ךיז יארקל קלא£ םאד ץבאה

 :טכענק. ןייז השמ ןופ האובנ יד ןיא
 לארקל ד וצ ןאטיג טאה טאג םאמ םג םער ןהעזיג טאה 'השמ זא לאמ טםנעךיי״י זא
 ע;יזאךד לארקייד טימ ןעגץזלאז רע ץראה ןייז ףיוא ןעטאניג ףייוא םיאי ;יא
 רע.םוראוו טאגיוצקגניז רימאי ׳ ץיגאז וצ יוזא טגאזיג ;יבאלו ייז ינוא טאנ וצ הדיק
 ןפלאוויג רע טאה רטייל ע;ייז טימ ילעפ םעך״םפאקלעה עלא רביא טשרעהיג טאה

 ןיא י י יומס י
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 • % 4 •• ״ <§• •• • — • * •• •• ^ •4 • • • — יבא דדלא תונאו לא הז העושיל יל יהיו

 וליחו הוערפ תבכרמ:ומש יי המחלמ שיאידוהנממראו
 ודרי ומיסכי תמהת :ףוס םיב'ועבמ וישלש רחבמו'םיב
 :ביוא ץעלר :י ־הנימי הכב ירךאנ "ךנימלגןבאומכ תלוצמב
 חורבו:שקכ ומלכאי
 :םי בלב תומהת ואפקסילזנ דנ ומכ ובצנ םימ ומרענ ךיפא
 קירא י ישפנ ומאלמת ללש קלחא גישא ףדרא בלא רמא
 תרפועכ 'וללצ םי ומסכ ךחורב תפשנ :יד;ומשירות יברח
 שלקב רדאנ הכמכ ימ יי םלאב הכמכ ימ :םירידא ם.ימב
 תיחנ :ץרא 'ומעלבת ךנימי תיטנ :אלפ השע תלקת *ןונ
 זיא םאג טאוו טקייה םא־זטאג ןופ גנודישש ראפ םאר נוא טייקראטש סאד •יי :םי.ץא
 ץיש זיא רע;יזאל רעל ,ףליה ץיא וצ ריש וצ זיא ע;יז'אד םאד םיאנוזע יד ןיא םקונ ךיז
 ביול ץיז בוא טייקמיש ץיזץלייע רד לעמ ךיא רשולכ םיא ןניישאב לעיו דיא נוא טאנ
 ןרעטלע עניי© ןופ טא; רד ןיא רע טאנ רד ,טלעויו רד היוא ןנייז םאוו ןשטנעש עלא רפ
 *■ושחלש רד ץא ודצמ זיא'רע טאוו ראה ןייא זיאטאיג " :םייא ןיביוה רל לעמ ךיא נוא
 ענייז ןופ םקונ ךיז זיא גוא השסלש טלאה רנ? זא תעזלב וליפא קמאנ ןיד זיא טאנ
 תוגהלו טאה רע'רמולכ םישחר ןופ הדש ח טשיי׳ל םיא־ז'ה ןמא}ץיז 'טראפ זיא טנייפ
 ליח ןייז גוא הערפ ץפ ןיגעוו טייר יל ׳ייניייי :ידטזייפש'נואט׳ע,נעפע?יאבענייזףיוא
 ןעקנוז רפ ןענייז עטצלע עקד ןופ עטלייוו רד םיוא ך גוא ,ם!ןיא ןיפראמינ ירע טאה
 ייז,םירמנ יי ןעמ טינייש ייו טקעלאב ץבאה ןישנורג פא ד ״״״> :ףוס םי.ץא ןיראייי4
 ןייא שפראינ ןעשייוו'ייא ־ישמכ ץישש ןייא יוו יוזא שענעפימ רד ןיאטרעלשי;ץבאה
 :ם.י ןיא ןילאפיג פארא ךיוא םירצמ ך ןעץיז יוזא פארא רע.טלאפ רעסאמ ןיא ןייטש
 טא; טנאה עטכער ןייד ׳ טפארק טיש ןיקראטש ךיז טוט טא;טנאה עטכער ןייד ו"־•
 וצ וטסוט טפא?דעה ליפ ןייד טימנואנייני :טנייפ םעל ןיכעךב וצ טוט 'ע;יבלע.ז ך
 ןרא? םירג.ןייד ץקיש טסוט וד ,ריד ץנעקטנא ףיוא ןעייטש ייז'םאמ טנייפ עקיר ץריפ
 רעןעל זא; ענייד ןופ םנימ םעד טיש גוא ללני :יורטש יוו יוזא ק;ערב ראפ יד טוט רע
 ענילעיניר יל רעיומא ךויוזא ןייטש ןיבילביג ןענייזיד ׳ ןיפיוה ןיראוויג רעסאוו יל ן;ייז
 יג :ם!םעל ןופ טייקראטט׳ רך ןיא ןישנורג פא*יד טלעוויל;רפ ןראעיג ןנייז ייז׳רסאוו
 ךא;ץלא;יד קלא? ןייז טערינ 'ןא טאה 'רעזא'תעשב הערפ ןעמ טנייש םאר טנייפ רד
 ךיא ןיכיירג לעוו ךיא ןינא: 'ךא;ייז לערו ךיא ,טגאזיג יוזא רע טאה' ,לארשי יד ןינאי
 קעווא לאלש:איל ייב לעו;ךיא םאמ ביור קאז םעל ־שולב ביור קאז ןעלייט וצ לעמ
 ןייש יד ןופ ןועוו טליפ רד טעמ םע. ,טקע^נ ע;יימ טימ ןילימ וצ ךיש ךיא יעיי ןעמענ
 וד !ימזנ :טנאהיץיש יי[ ןעשירא רפי טעמ םע דרעווש ןייש ןעהיצ םיוא לעמ ךיא ץלימ
 ייז ,םידעש יל ןעש םנייש ם:רעד ייז טקעלי;'וצ טאה טניוו ןייל טיש טיימי;*טסאה טא;
 וד יוו יוזא זיא רעמ י־ :ןירעטאמ עקראטש ןיא יילב יוו יוזא ןעקנוזינ ןייא ץראווקניד
 געטכראןא׳טייקילייה טיש טקראטש;טסיב וד ימ יוזא זיא רעועעקראטש יד ןיא טא;
 רעש רר ןיא ץלא זיא ץביול ריד טעמ קימ םאמ טיש סוראמ בייול ןייד ןיגאז לאזקש
 טגאת עטכעל ןייד טלשינ טקאה וד :'ץכאן עכילדעל;ואמ טוט רע. ,ןידנאה ראפ

 ׳ר ם״ענ
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 םהילע לפת :ןענכ יבשי לכ ונמנ דער ומזח^י בא1מ יליא
 דע יךמע ריבעי דע ןבאכ ומד.ךעורז לדגב ידורפ( התמיא

 *מ םל¥ל םאק,הממימ ;:דעו םלעל ךלמ:ל :דעו
 בעלו ם;3 ו־ע׳רעבו ובכרב זועך6 ם* אב יכ : איסלע
 5 םיה ךותב השביב וכלה לארשי ינבו םיה ימ תא םהלע יי׳
 ןוי? רהב םיעישומ ולעו :םרגב לשומו הכולמה ייל י יכ
 לע ךלמל יג הרדו :הכולמה ייל התדידו ושע רה תא טפשל

 :דרא ומשו דחא יי היד אוהה םויב ץראה ילכ
 :תמשנ אל קמ טנאז בוט םוי גוא תיש

 חגזימ^י ייי?׳ ןיפ ונייהד םיורקש נ*י איד ןיזן׳יוויז ןייז אוצ קיספה טינ ןיד יהי;לאן ןעי?
 :וכרב ןא;זיב חכתשי ןופ ןיידעש אוצ ףיוא ןיל רקז;לאז קן> נוא .תוכלהו

 לוית ךלמה לאה ונכלמ רעל ךמס׳ חבתשי
 האנ דזל יכ .הראבו םימשב שודרהו ־ - ־ •

 !ז ז 1

 קלא? ע^יזאי םאר דקר ץיד םימ טריפינ שסאה וד חיינ :דרע ף ייז ןגנולשי^ ןייא טאה
 ץיד טימ טריפיגאיי!טמאה ,לארשי.יד קמ טעימ םאר םזיילינ םי1א שסאה אוד םאזז
 דך יין ןנייז טלעהינ סאד ץבאה רעקלעפ ד י50" :גנוניואוו ץגילייה ץיד וצ טייקראמש
 ןןיואוו סאוו יד ןעט םניימ רעצי ז יד טפאחינ ק טאה שענרעטיצ ץיא ,ןראוויג ןיקא־יש
 בוא םודא ןופ ןדאה יד ץראוויג ץקארש רד קניי] לאמ טסנעד " :םיתשלפ דנאל ץא
 ץא עלא ק?גאנ וצ קניי!ייז ,שעתעטיצא ייז טפאיחיגןא טאה באומ ןופ ץראה יד
 ץד ךןוד ,ץמסננא גוא טכלאן ןייא יי! ףיוא ץלאפ לאז םע לי*״ :קמ ץפ רעעואוז
 ןייד ץרא{> רעביא טעוו םע זיב יי ןייטשא יוו יוזא ץגייווש ייז ןילא!טייקראטש עסיורג
 קלאפ ןיד זיב',ןותאידןאב םער ץראק רביא ןילעוו קרא? ןייד זיב רמולב טא^ קראק
 ייב םבילינ זיא םע יוו יוזא טביליג וטסאה קלאפ םאד',ןרדנ םעל ץרא? רעביא ץרעוו
 יי! ק^יירב טסעוו וד י*״נת :טלענ לק ראפ םאד טפיוק רע םאוו ךא! ןייא ןדקטנעםא
 וצטיירבינ ןאזיאסאוו םרא םע־ז׳ברא ןיד גראב םער ףיוא ייז ןצנאיפ טסעוויתנוא
 ץבאה שנעה עתד טאוו טאג,טייקגילייה םאר שקרעוץג טסאה שא;וד םאוו ננוציז ץד
 טימ זק־ופ ןופ *חעפ ד ןוקיקיכ זיא םע זא ■־ ^ גיבייא ץגיץק םעוז טאנ יי :טיירביג ןא
 רמאוו ך טרעקט רעדיוו ייז ףיוא טא/טאה ם.י ןיא רטייר עגיי!טיט גוא ץגאוו טיייר ץ!
 ש קד >־ :ם!םעד ןטיט ןיא ץקורט ןגנאגיג׳קנייז לארשן ןופ׳־חניק ד גיא ,ש םער ןופ
 םע גוא יליי :תומוא עלא רעביא ץגיטלעוויג טוט רש נוא ךיירגיניק.איד זיא 'טאן
 םעוו םע בוא וקע ןופ גראב םד ןטפשמ יצ ןויצ תאב םד ףיוא םךפיעה ןייב ףיוא ןלעזו
 ,סלעיזורי^נא]רעךףיואךלמץיאץיזטעוו טאן'נוא״הי :ךיירגיניקיך "טאנ וצ ץז

 :טלעוו רעצנאג רעד ףיוא שאיג ןייא ןייז רק שעוו טייצ רעד ןיא
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 החבשורש דעו םלועלוניתובא׳יללאו וניזאי

 תואדוהו תובחב .תוכלמו הערק תראפתו
 התא םלוע דע םלועו:
 ללהמו לח; ךלמ לא ל התא ךחב
 ארוב תואלפנה ןורא תוארוהה לא תוחבשתב
 ידשב דדובה םישעמה לכ ןובל תומשנה לכ

 : .. - • ־ ־ ז | ; * ז : ־ *

 שידק יצח :םימלועה יח רוד דולמ ה־מז

 :םאד ןעז^ ז^ידקכ יצזו ראפ הבו^ת ימי תר#ע םוא
 דןיגזא ה;ייהת ילוקב ,דעמש י;דא :״ ךיתארק י םיקמעממ תולעמה רי$
 ךמע יכ :רמע:ימ י;דא ה:רמשת תונוע םא :יןונתת לוקל תובשק
 יסיראל ישפמ :יתלחוה ורבדלו ישפנ ׳יתוק :י יתרקי:אכנה ןעמל החילמה
 ומע ה3ךהו רקחה י; םע יכ ל לא לארשי.לח: :רקבל םירמש רקבל םיימשמ

 :ויתונוע לש? לאלש:תא הלפ:או,דן :תור?
 רד ,ךלמ רעזנוא ןמאנ רגילייה ןייד גיבייא ףיוא ט ד י ולמ ןירעוו לאז םע חכתשי
 ליידו !דרע רעד ףיוא ברא לימיה ןפיוא ךלמ רענילייה רדנוא :אנ רקראטש
 ףיוא ןירטלע ערזנוא ןופ טאנ רדנוא טאנ רעזנוא טסיביוד טאוו טאנ ןיישיזיא ריד וצ
 אוצ ןעדי גגאזיג טימ נוא ביול טימ ןיביול'נוא' 'ןענניז ריד וצ ןלאז דיה ןייש זיא ,גיעייא
 ׳עלא נוא טייקגיבייא זיא ריד אוצ טאוו טייקשלעולנ נוא טייקראטש יד זיא ריד
 גואטייהניישע״לאנואגנומדבנוא טלעוו רעד ןופ טייקראטש עיא גוא טייקסיורנ
 גניקנאד 'עלא גוא גנושטשב עלא ,טאנ רמ וצ זיא ךיירגיניק עלא גוא טייק:לייה עלא
 רד טא;וטסיב טביוליג דיינ':טא;ריד וצ ן׳לא זיא גיבייא נוא רעמיא זיב דנוציא ןופ
 רקראטש וד ,םיחבש ליפ טימ טביולי;טסיב וד טאוו ךלמ רסיורג גוא טא;רקראמש
 רד ןישטנעמעלאטאווראה רדטסיבאוד ,דדיצןעקנאדןישטנעמ עלאםאוו טא;
 ועלניז ריד וצ ולאז ייז לאלש:יד !יבילריג םיוא טסאה וד סאו; ,רעדנואוו עניידיזילייצ

 :גיכייאנו'א רעמיא טסבעל אודטאוו ךלמרעקראטשוד ןיביולגוא
 לוק ןיימ טא;אוצ רעה־גי* :ץפורינ טא; ךיד ךיא באה שענעפיט ןופ .יילי־י ריש
 ןקיה טסעוו טא;וד ביוא 6* :טעב;ןיימ ןופ לוק םד ןמענ רפ ןילאו ץ־ךעיוא ענייד
 :ףיורדןיימשב ןגאק״ןעד טעוו דעוו ייז ףיוא ןיפארטש ילמ טסלאז וד תוריבע עניימ
 ןעוויג ירסומ טינ טמאה בוא תוריבע ןייז וצ לחומיזיא טנעה יד ץא ריד אייב םוראיוו •נ
 ןבאק ארומ לאז ןעמ זא ידכ תוריבע עניימ ץיז לחומ ןנאקלאז רע זא ךאלמ םוש ץיק

 םאוו דיירענייז וצ ץעאה אוט ךיא נוא טאנ ריד וצ ץפאה טוט בייל ץימ •"ןי :רמ רפ
 רעטיה יד דדייא רערעמ'טאנ וצ ץפאה טוט בייל ןיימ י׳" :קזויג חיטבמ רימ שאה רע
 טא;וצ טפאה ץלוי ריא ו" :ץלעו;גאק לאז םע זא ץפאה טכאנ רעד ייכ ץטיה טאוו

 רע טעוו טזיילי;םיוא ץוש ךייא רע טאה לאק ליפ נוא רקח רעד זיא םאנ טימ םוראוו
 טא; םודאו;ץי_ז בכעמ טי;ץלעוו תוריבע יד נוא "יי :ןיזייל םיוא ךייא טגייה ךייא

 :תוריבע ערעייז עלא ןופ ןמוי יל ץתיל םיוא טעוו ,י ^
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 תירחש תלפת
 :ךרבמה ע תא וכרב ן״י

 :דעו םלועל ־ןריבעה יי ךורב ח״יק
 רוא רצוי םלועה ךלמ ונדדלא י התא ךורב

 1 ד
 ־ 7 •• ■ןי 77 ^ ןד7 ••

 לכבשדחמ ובוטבו,םימחרב הילע ם־ףךלו חאל ריאמה
 .יי ךישעמ ובל המ ן תישארב השעמ דימת םוי
 םמורמה ךלמה :ךענק ץראה האלמ תישע המכחב םלכ
 יהלאמלועתומימ אשנתמהו ראפמהו חבשמה״זאמ ודבל
 ונבגשמ רוצ ונזע ןודא ונילע םחר'י םיברהךימחרב םלוע

 בלא:ונדעב בגשמ ונעשי.ןגמ
 ,וזע תוביבס ןתנ תורואמ,ומשל דובכ רצי בוטתמח ירהז
 לאירובכ םירפסמ דימתי,׳ילש יממור םישודק ויאבצ תונפ
 חאה לעו לעממ םימשב וניהלא יי ךרבתת :ותשךקו
 תרצ:ש רוא ירואמ לעו ךיד:השעמ הבעו לכ לע תחתט

 :הלס ךוראפי
 ז•; 1 ־:ד :

 םאוו ,טלעוו רצנאג רד ןופ גיניק רד טאג רקראטטי ךנוא טאנ וטסיב טביולג ךת?
 ןופישענועטצניפייד ןיפאשיאב טאה רע גוא ,גאט ןופ םביל יד ןפאט׳כ טאה רע
 איל טימי רעייש ןופ ןענייז טאוו םיכאלמ איד 'ןישיווצ' םול!ץ טכאמ רע ",טכאג רד
 :ויא טלעוו די ףיוא טאוו ץלא ןופ רפעישב דד טטיב גוא רסאוו ןופ ןנייז םאור םיכאלמ

 ןיהקאןו רעסעב לאז האובת יד ידכ דרע רד ףייוא ןוז רד טימ טכייי א־ז רד ריאשה
 רד טימ ןיי; וצ אייו ןהעז ןילאז ייז ילכ דרע.דד ףיוא ןעגייואוו םאוו יד וצנוא
 םפעז יד ןופ םישעמ יד גאט עלא גידנעטש רע טיי;אכ טייקטוג ןיי/ טימ ,טייקמיראב
 יוזא טבאנ בוא גאט טבאמיג טאה רע וגלה ,ןיפאשאכ טלעוו ייד טאה רע תעשב ,געט
 טימ עלא ייז טסאה וד קרעוו ע;ייד ןנייז ליפ ראג יוו טאג *:גאט עלא טגייה םאד זיא
 ךיילא זייא אד דד ולמ :שעגעשעשאב ענייד לופיזיא טלעוו עצגאנ יד ,ןיפאשאב ז^כח
 זיא אד רעד גוא טביוליג זיא אד רעדץביוה רעד זיאינוא ,ןא טלאמגעד ןופ ךלמ ןייא

 םעראב דד טאג רעגיכייא >״לא :ןיטייע עגיבייא ןופ ןיביוה רד זיא אד רד גוא טנייט־אב
 רקראטש ךנוא רעה רעקראטש רזגוא ,טייקמיראב רד ליפי ןייד טימ זנוא רעביא ךיד
 רעטבימיג רד לא :זנוא םודא טייקראטטי ןייא טסיב גוא ףלח ךנוא רעללאב ץזלעןנ
 ך ןי?אשא3 טאה גוא טיירביג ןא טאה רע ,טפאש ןיסיוו טימסיור; זיא אד דד םא;
 ןייז ןופ םיאורכ עלא ץפאשאב טאה רע טוג זיא אד רד טאג ,ןוז רד ןופ טייקרעטימ
 ד קניי] םאר ןיועה ך ,דובכה אפכ ןייז םירא ץבעגייג רע טאה טביל,ץנעוודויב;
 דובכ םטא;דימת ןירייע רד ייז םאנ ןיקראטש םעדי ןיבייה רד אד ף םילאלמ עגילייה
 עטביוליכ יד ויגחו ןופ טביולג טסרעוו טאג ךנוא'טא;וד ■חנ"" :טייקניליה ןיי] גוא

 קרעזו . ׳י םדס
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 תידרש תלפת
 לאוגו וג3למ וגרוצ חצנל

 םריב םידמוע םויכ ויתןשמ רשאו ;םיתךשימ רצוי ונבלמ

 הרהטבו השדקב םהיפ ת$ םיחתופ םלצו .םנוק ןוצר האךיבו המיאצ
 םישידקמו םיצירעמו םיראפמו םיחבשמו םיכ־סמו הרמזבו הרישב
 םלבו :אוה שודק ארונהו רובגה לודגה ךלמה ליאה םש תא :םיכילממו
 הז תושר הבהאב םינתונו .הזמ הז םימש תוכלמ לע םהילע םילבקמ
 השודק 1המיענבו הרורב הפשב' חוריתחנב םרצויל שידקהל הזל

 ':האריב םירמואו המיאב םינוע דחאכ םלכ
 ן ודובכ ץראה ל? אלמ תואבצ " שורק שודק שודק

 םיפרשה תמעל1 םיאשנתמ ילודג שערב שרקה תויחו םינפואהו
 :ומוקממ יי'דובכ ךורב :םירמואו םיחבשמ םתמעל' י ״
 ורמאי תורמז םיהו יח לא ךלמל .ונתי תומיענ ךורב לאל
 לעופ שודקו םורמ ודבל אוה יכ .ועימשי.תוחבשתו ׳
 חימצמ תוקדצ ערוז תומחלמ לעב תושלח השע תורובנ
 טקאה אוד טאוו טכיל םאד ןופ טייקטביל אח ץגערר ןופ בוא טנעה עניד ]יפ קרעוז

 :'קניישאב גיבייא ךיד.קמ לאי ףיורד ןיפאקאב
 רד רזגוא גיא ךלמ רזלואפאג רקראמקירזנוא גיכייא טביוליג ןייז טסלאז וד ךב^תת׳•
 לאז ןגד?א;ןיד ךלו? רעזנוא ,םייכאלמ עגילייה ד טפאמיאב אד רד רעזייצ
 ץרעיי םאןו םיכאלמ ד ןענייז םאד רענחאב טפאשאב אד רך,גיבייא וצ ןיי1 טביול;
 ץואוויג ןיפאמב ןא גיבייא ןופ ןענייז ד טאוו םיכאלמ יד גוא ןיפאקאב איינ גאט עלא-
 רךנאנא טימ טכרא? טימ" ץרעה ןיזאל" בוא טלעוו רד ןופ ךיוה רד ץא עלא קייס# גוא
 ייז םלכ :טלערו רדןופ ךלמ םעדיגוא טא;ןגידעבעלםעד ןופ דייר יד לוק קראטטי ץאי
 עלא גוא קרא?ש עלא ק;ייז ייז עטלייוו רד םיואענייד עלא ןץז ייז טבילי;עלאקנייז
 עלא בוא סלני :רעקעקאב רעייז'ןופ ןיליוו םעךץקעךט(טימ גואטכ־ואפטימ קומ
 ייז נוא גנאזי; טימ גוא 3יול טימ טייקנייל טימ גוא טייקילייה טימ ליימ רעייז ןענעפבן
 קמ א;םיטא; " ״< ןיניניק ןינאמ בוא ץגילייה גוא קניישאב גוא קמיראב גוא ןיכיול
 זיא רעניניק רעבי־־קערטי ןייא גוא רעקראמש ץיאינוא רעסיור;ןייא ייא רע םאו;■
 ,לימיה ןיא ז יא אד רד תוכלמ ןופ ךא;םגח לבקמ ךיז ףיוא ן;ייז עלא גוא םלני :לילייה
 טימ רעפעקאב ־קייז ןינילייה וצ ,ןיטסנעלק םוצ תושר ץבעג טומ רעטצלק רד גוא-
 קיידש רךנא;א טימ עלא נוא,טייקםיז טימ ינוא ןושל ראלקאטימ טימי;גיטטעקזא
 ייא ץטפאקרעה עלאןופטא;רד ישייק טכראפ םימ ןיגאז נוא היקודקלאמא טימ
 .םינפוא ץסייה אד ח םיכאלמ יד גוא םינ־״הי :דונק ןייז.ל ופ ייא דרע עעניא;יד גילייה
 ןיטייה ייז טאוו םיכאלמ יד ןיגעקסערוטש ןיכיורג טימ ךיז ןיבייה רד שלקה תויח גוא
 :ייא רע ואוו טלא ןיי! ןופ דוביכ םטא;ייא טביול;ןיבאי גוא ייז ןיגעק ןביול גוא םיפלק
 זיא *ק טאוו ךלמ םעד וצ ,ביול ענילביל אייז ןיבי; טא;ןיטביוליג םעד וצ
 ץרעה ןיזאל נוא גנאזיג ביול יי!ץ;אי טא;רעקראטש ןייא גוא רעגידעבעלא
 ח םאד ץכא!קיי; טפאט׳אב גוא ןוי רד ךרוד טייקראטק טוט ץירא 'רן קד ,ביול•

 ׳ר ם״ער הנבל 'י
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 תירחש תלפת
 :תואלפנה ןודא תולהת ארונ תואופך ארוב תועושי
 רומאכ י 5 תישארב השעמ דימת םוי לכב ובוטב שדחמה
 ןו התא ךורב :־הסח םלועל7 יכ םימנ םך1א השעל

 :תורואמה רצוי
 ג ונילג;תלמח הרתיו הלודג הלמח־וניתלא " ונתבהא םל1ע תבהא-
 *א 1^־1 11.;^ 1^*1 1 11-1״*/״■* ״-■׳׳׳<* וחטבש וניתובא רובעבו לודגה לזמש רובעב ונכלמ וניבא

 ג ונדמלתו וננחת ןכ םלש בבלב ףנ1צך תושעל םייח יקח םדמלתו ךב

 ךיתוצמב ונבל קבדו לזתרותב וניניע ראהו :הבהאב ךתרות דומלת
 אלו םלבנ אלו שובנ אלו המש תא הארילו הבהאל ונבבל רהד

 הליגנ ונחטב ארונהו לודגה ףש־דק םשב'יכ :'דעו םלועל'לשבנ
 ונובזעי לא םיברה רידסהו וניהלא יי הימחרו :ךתעושיב החמשנו
 םולשל ונאיבהו תרהמ''םולשו הכרב ונילע אבהו רהמ.דעו הלפ יחצנ
 הרהמ'ונכילותו .ונראיוצ לעמ ונלעי רובשי .־ץראה תופנב עבראמ
 םע לבמ תרחב ונבו התא תועושל לעופ לא יב .ונצראל תויממוק

 ,טייקימכעריג טעייזרע ,ה1;חלמ לעב ןייא זיא רע ,טיי;אב שיח עלא טלעוו ה;קל
 ןייא ,בלל ןופ גיטנראןג זיא רע ,תואופר טפאשאב גוא ףליה ןיצארפש טכאמ רע
 השוע ןופ ןיקרעוו יד י דימת גאז; עלא םטוג ץיז טימ טיינאב אד רד ,רדנואוו ןופ רעה
 עסיורג ןיפאועבטאה טא{ םאוו ץואוויג טגאזיג זיא םע.איוו יוזא יי"־ :תישא־ע ימי
 וד זא טא{ ריד ןייטעב רימי" :דאקג ןיי1 זיא גיבייא ףיוא בוא טלעוו רעדףיוא טניל
 ןייז וצ ןייז הכוז דלאב עלא ןילאז רימ נוא ןויצ רעביא טביל עיינ ןייא ןעטכייל טסלאז

 םכיל יד טפאשאב אד רד טא;וטסיב טביולינ ךיינ :םביי
 עטיורגץיא ,טאנ רעזנוא טא;טאהיג ביל זגואוטסאה םפאשבילעגיבייאא תבהא
 רעזנוא י־־־* :טמיראב ־ח זנוא רביא ףיז וטסאה טייקמיראב רד ע;יךעביא
 טאוו ןירעטלע ערזנוא ןגעוו ןופ גוא ןע1?אנ ןיסיורג ןיד ןיגעוו ןופ גיניק רזגוא רעטאק
 הרוח רד ןופ םיקוח יד טנירעליג ייז טסאה וד נוא טרעכיז ראפ ריד ןיא ףיז ץבאה ייז
 ןיצ־ראה ןצנאג ןטימ ןלמו ןיד ןאמ וצ ןבעל ץניבייא םוצ ןעמ טמוק םער ףרוד םאוז
 רטאפ רזנוא ינ•־" :ןנרעל דזיוא זנוא טסלאז גוא ץבאה ביל יקוא זנוא וטסלאז יוזא

 ■ ■■■■ "־ רד רטאפ רעגימראב רד
 יטש ראפ וצ רעןקעה עךעזנוא ץא

 הרות ןופ דייר איו עלא ןייז וצ םיוקמ נוא ןאמ אוצ נוא ןעטיה וצ ,ןענרע1? וצ ערעדנא
 ץ;יוא ערזנוא םבייל רעד נוא י״יי :טפאשביל טימ הפ לעבש הרות גוא בתכבש
 ץראה רעזנוא גיצנייא בוא תוצמ ענייד 'ץא ץראה רזנוא טפעהב נוא הרוח ץיד ץא
 ירעוו טמעש רפ טינ ץלאז רימ בוא ,ןעמאנ ןייד רפ ףיז ץטנחאק וצ גוא ץבאה וצ ביל
 ןרעכיז רפ ןגיטכראפ םעדינוא ןיסיורג םעד ןעמא; ץנילייה ןייד ןיא ןער ■־ :גיבייא זיב
 וצ ז?וא גניירב ינוא י״־עיי :ףליה ןייד יקוד דןיז ןעיירפ גוא ־ףיז ץגיטסול רימ ׳ ףיז ריס
 אוצי גיטכירפיואזנוא ריפ נו'א ,ד־ךע רד ןופ ץקע ריפ עלא ןופ םולש טימ רעדנאנא

 רעזגוא "י ■ידמ
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 תירחש תלפת
 ל תודחל הבהאב לודגד לןמשל ונכלמ ונתביןכו .ןוזעל]

 ♦ 11^1 י- ▼ ־• 1 יי• 2

 יאפ *"ע ינד םעה *מ?
 ועלייה ץביז רע$יא טניגיק גוא גיצגייא ייא ת־ישה סאד ץבאה יימי !מ? י*1 י"** "

 ״״ ״י ?עזמ&י^יי יי־״
 :דיא י התי ונתלא התי •**״

 י :דעו םלועל ותוכלמ רובה םש ךורה ״*נ
 "לכבו דןט;פנ*לכבו'דןבבל־לככ ־ףיהל^ הוהי תא תכהאו
 דווצמ יכנא ר^א הלאה םילמל ויהו :ךדאז£
 רתכ^כ םב "תרכרו ?^?ל םתננטל 362^55

 ב
 היגמ יכנא רטיא יורוצמ־לא '!עמשת גגטש־םא התו
 ־ל?ב ודבטלו סייהל:* התץתא "האל םו^יסיהא
 הרוי ותע? 'םכצרא־רט? יסחמ;ר־*•׳? 305
 םירצמ תאיצי יאנ גוא ףליה ןופ רעהרעוו ןייא טאג ןייא ססיב וד ןעך ׳־ :דגאל רעזנוא
 טםאה וד ינוא ינ״־ז־י :ןיכארפש נוא תומוא ערא ןופ טלייוו רד םיוא זנוא ןיא וטסאה
 הרות יד יניס גראב םעל'ףיוא 'זנוא טסאה את גוא ןמא}ןיסיורג ןייד וצ טנהעעג זגוא
 :טפאעיביר טימ ךיד ןגיצנייא גוא רת ןקנאל אוצ תמא גיבייא זיא איז םאו;ןבעניג
 :טפאשבילטימ לארשי קראפ ןייז ןיא טלייותדםיוא טה אד רד טא}וטסיב טביול}וי■"

 :טא}רעגיצנייאץיא זיא טא}גיא טא} רעזנוא זיא טא} לארשי אוצ רעה ״־׳
 :גיבייא ףלא ךיירגיניק ןיגילייה ןייז ןופ ןעמאנ רעל ןייז לאז טביולי}וי"

 רופ תוצמ ענייז ןייז םייקמ טסלאז ת ,ןבאה ביל טאנ ןייד טאג טטלאז ת גוא תכ׳דאו
 טימ גוא י ,ש;פנ יצינאג ןייד טימ גוא ,ןיצלאה ןצנאג ןייד טימ טפאוקביל ןמחו
 ןייד ףיוא ןייז ןלאז טנייהרת גאז ךיא םאוו רעטרעוו יד גוא "יי :געמיראפ ןיצנאגןייו
 םיורא ףראזע אייז טסלאז וד גוא ""־י :ועקניידיג דימת ייז טסלאז וד גוא ,ץצראה
 ןיא םסעוו ת זא תייר ןופ רד דימת טסלאז את גוא ,רדניק עגייל וצ ןעתעל גוא ןיוייר
 :ןייטט׳ ףיוא ןייד ןיא גוא ךיז ןגייל ןייל ץא ,ןיי}געוו ןיא טסעוו וד זא גואןציז זירה ןייד
 אוציוייז ץלאז יי!בויא טנאה ןייד ףיוא ןיכייצ ןייא וצ ןיפינק ןא ייז טסלאז ת גוא ־"■*ק
 ילדיטש ייב יד ףיוא ץביירש ןא ייז םסלאז את גוא םחנתני :ןי}יוא עגייל ץזעיווצ ןיליפת

 י :ץרעיוטע}יתןופגואזיוהןיתןופ
 הייא גאז ךיא טאוו תוצמ עגיימ אוצןרעה אוצ טעמ ריא זא ןייז טעמ םע גוא המי
 ופימ םיא עגיד וצ גוא טאג דעייא טאג ץבאה ביל טלאז ריא סאד ,ןא טנייה
 ןיגער םעל ןיבע}ךיא לעיי וז א ׳""י :ןבעל ןצנאנ דעייא טימ גוא ןיצןאה ןצנאג דעייא
 ןעלטיאז ןייא טקעוו וד גוא ,ןנער טעפטי גוא ןינער אירפ ,טייצ ץי!ןיא דגאל דעייא ןופ
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 תירודש ת^יפת

 בצבנל התפי־ןפ םכיל ורמ^ה :תעבשו ת^כאו״זןתמהבל
 הרחו :םהל:םתיוחתשהו םירחא םיהלא םתדבעו םת־סו
 המדאהו רטמהיהי;אלו םימשה־תא רצעו םכב הוהקףא
 הבט-ל ץראה לעמ הדרז? םתךבאו הלובל־תא ןתת אל
 םכבבל־לע הלא ירבך־תא םתטשן :םכל ןתנ היתוך רשא
 תפטוטל ויהו םכךי;לע תואל םתא םתרשקו םבשפנ־לעו
 זןקבשב םב רבדל םכינב־תא םתא םת־ךמלו :םכינייע ץב
 ■לע םתבתבו :ומק* זן?כשכי ףולב ףתסלבו ףזרינב
 ¥ םבינב ללד םכד?י וברי ןעזבל :ףייעעיז דזתיב תוזוזמ

 ימ םהל תתל םביתבאל הזל עבשנ רשא זזלךאה
 :ץראה־לע םימשה

 תךמאו לארש:ינשלא רברהמאל השמ־לא הוקי.רמאיו
 ?פירל םהידנב יפנכ־לע תציצ םהל ושעו םהלא - ׳־
 תציצל םכל התו :תלכת ליתפ ףנכה תציצ־לע ונתנו
 םתא םתישעו הוהיתוצמ־לכ־תא םתרכזו ותא םתיארו
 ילעפ ןייד ץא זארנ ץבענ לעוו ךיא נ־וא ־ת״י :ליא ןייד נ1א ץיוו ןייד גוא ןראמ ןייד
 טעי3 רמאט ךייא שיה י-מ״י :ןייז שאז שסעוו גוא ןיסע שסעוו וד גוא תומהב עגייראוצ
 שעור ריא גוא ,הרות רעד ןופ ןרעק,פא שעו} ריא גוא' ,ץראה רעייא רימ״ןופ ץרית שא
 רעד ןרא?( םטאנ טעוו "יחי :ןיקובייז' וצ 1ץז טע'ון ריא גוא רעטעג פא עדמערפ ןעניד
 גוא ןטניוו נוא ןקלאוו ןופ למיה יד ןישלאה ףיוא שע דד רע גוא ךייא ףיוא ץרעוו ןידנוצ
 רלאב טעוו ריא :וא ,טנורפ ריא ןיבעג טינ טעוו דרע יד גוא ,ןייז טינ םערל ןנער ץיק
 ןופ דייר יד ןאט טלאז ריא גוא""":ךייא שינ טאנ טאוו דנאל ןסיג ןופ ןרעלו ןראלרפ
 ןכייצא וצ ןפינק ןא ייז טלאז ריא נוא,בייל רעייא ףיוא נו'א ץראה רעייא ףיואהרוח רר
 ריא גוא "•"־לי :ןיניוא ערעייא ןשיווצ ןיליפת וצ ןייז ץלאז יי־ז גוא ,טנעה ערעייא ףיוא
 ,הךות רד ןופ דייר יד ןיא ןידייר שייצ עלא ץלאז ייז םאר רדניס ערעייא ןנרעליט־יאז
 ךיזטסגייר וד ןעוו גוא געוו ץא ץינ שסעוו אודזאנואזיוה ןייד ןיא ןיציז טסעוו וד:זא■
 אייב יד ןופ ענייא ןיא ץביירש ןא ייז טסלאז וד גוא "ינמת :ףילא שסיי^ש וד ןעוו נוא

 נוא נעט ערעייא ןלעמ ךיז ןלערל םורו קלי :ןילעיוט עןייד ןופ עא זיוה ןייד ןופ דידיטש
 ןרעטדע ערעייא וצ ןלאוושי? טאה טאנ םד דרע רד ףיוא רעךניק ערעייא ןופ געט יד

 :ץלעיודיג דל? רעד ףדא לעמיה ןופ געטיאיד םלא אייז וציץבענ וצ
 רעדניק איד וצ דייל יבי :טיישש רעטייד אדאיוו השמוצטגאזטא?נוא •י לטאך
 ןופ ץקע יל ףיוא תיציצ ןכאמ ךיז ןילאז ייז םאר ןינאז ייז וצ שטלאז'נוא לארשי
 תיציצ ך ףיוא ןיכאו? ןיאז ייז גוא ,ןייז ייז ךאנ ןלעוו טאוו טליבג יל וצ ד־ץילק ערעיד
 טלאז ריא נוא "'"יי תיציצ אוצ ץי_ז ךייא לאז םאר נוא םידאפ ןיאלבא ץקע יל ןיא
 גוא טאנ ןופ תוצמ ג־ירת עלא ןקעידנ ריא שעוו'תיציצ איד ךרוד נו'א תיציצ 'יד ןהעז■
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 תירחש תלפת
 םינז םתא־רשא םציניע ירח^ו םכביל לחא תותת־אלו
 םתייהו־ יתוצמ־לכ־תא םתילעו.ורכזת ןעמל : םהירמא
 םכתא יתאצוה רשא םכיהל^ הוהי ינא :םכיזולאל םישדק

 :םכיהלא הלי ינא םיהלאל םכל תויהל םלעמ ץראמ
 תטא תביתל םכיהלא ףי*ל שי

 דמחנו ביבחו ב־מ־^ו ןמאנו רשד ם:קל ץוכבר ביציו תס$
 רבדה הפיו בוטו לבקמו ןקתמו רידאו ארונו םיענו
 בקעי רוצ ונכלמ םלוע יהלא תמא :דעו םלועל ונילע הזה

 םינמאנ םימיקו םייח וירבדו :תמיק דעל (ותנומאו אי)
 לע ונילעו וניתובא לע ;םימלוע ימלועלו דעל םידמחנו
 :ךידבע לארשי ערז תורוד לכ לעו וניתורוד לעו ונינב

 ,רוח הנומאבו תמאב םימו בוט רבד םינורחאה לעו םינושארה לע
 ונבלמ וניתובא דדלאו ונ־יהלא יל את התאש תמאי :רבע:אלו ־
 ונליצמו ונדופ1 ונתעושי רוצ ומצוי וניתובא לאג ונלאג וניתובא ךלמ

 :הליפ ךתלוז םיהלא דוע ונל ןיאו ףמ״ש אוה םלועמ

 נוא ץצראה רעייא ןופ ןעקנאדג ך ךאנ ןהעז ךאנ סינ טלאז ריא םאר ןאט ייז טעוו ריא
 רעביא טסניד 'םטא; ןופ" פא טדעק,ריא טאוו ןיגיוא ערעייא ןופ טביזיג ןא םאד ךאנ
 ריא טעוו תוצס עניימ עלא ןאט טיאז גוא ןעק,ניידג טלא/ ריא םד םורד ק־ל :תוואת יד
 ןגיוצג םייוא ךייא באה ךיא םאלו טאגרעייא טאנ ןיב ךיא -" :טאנ רעייא וצ גילייה ןייז
 .טאנ רעייא טאן ןיב ךיא ,םא;ץיא ראפ ךייא אוצ ץיז אוצי םירצמ ד;אל ןופ

 ■עןידנ ץי1 םינקמ ץרעוו טאוו םידוהנ איד אוצ רכ1ע ןיטוג ץבעג אוצ טביירנאב
 :תוצמענייט ףילא ןייז רבוע ןלער םאו] םידוהל עניזאדיד ןפארטש לעוו נוא תוצמ
 נוא גיטראפ טכער בוא טקטעטשיאב גוא טגיטמעפיאב גוא םיווינ נוא רהאוו תויא
 :וא גיטכראפ גוא םיז בוא גימסוליג גוא ךילדניירפ נוא ךילביל גוא טביולגב
 ןיבאה ריס טאוו ךאז יד זיא ןיי# גוא טוג גוא 'ןמוני;ןא נואיטכיריג ןא גוא קראטש
 דיאטארת־" :טייקניבייא דד ןיא זנואףיוא טגאזינ עמ# תאירק ןופ השרפ רד ןיא אד
 דיא רע בקנמ ןופ ןזלעפ ריעקראפש רד גיניק ךנוא זיא טא; רעגיבייא רעד םאיד תמא
 ןייז גוא גיינע^שאב זיא רע ,ץרעךנא םער וצ רוד ןייא ןופ ףליה ךנוא רעצישאב רד
 ןייז נוא ךיירגיניק ןייז ינוא י ,םיירבינ ןאיזיא לוטש ןייז נוא גידנעטשב זיא ןמא;
 .עקי!גוא יייני( :גיבייא ףיוא םויקא טאה היטבמ זיא ך? םאוו החטבה ך טייהראוו
 עלבייא ףיוא טניטקול";נוא ניטפאהראר'ןענייזייז גידנעטשנינואנידעבעל ןנייז דיי־ו
 ׳דנוא ךאנ ץלעוו טאוו דליביג ך ףיוא זנוא ףיויא נוא ןירעטלע ערעזנוא ףיוא'לי':ןיטייצ

 : טנענק ענייד לארשי רעדניק יד ןופ דךיבינ'יד ףיוא נוא ןייז
 ..גיבייא וצ טניטעטשב נוא טיונ הרות ך זיא ז רצעל יד ףייא ינוא עט8ךעז יד ףיוא לע
 ןייז םינקמ;ייז ;ילאזירימ קוח ןייאיזיא םאר םיוקנ נ״וא תמא ןענייז תוצמו הרות ד
 ךופ טא;נואטא; רעזנואטא; טסיב ת םאר תמא זיא םע .ןיילעס טינןילאזסע נוא

 ערעזניא * י * ׳ר ם "עס * *
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 תירחש תרפח
 םהל עישומו ןגמ םלועמ אוה התא וניתובא תחש
 םלוע םורב :רודו רוד לכב םהירחא םהינבלו
 יר&א תמא :ץרא יספא דע זןת!הךצו ךיטפשמו י ךבשומ
 1 ובל לעי םיש:ךןבדו ךתרותו ךיתוצמל עמשיש'שיא
 םביר ברל רובנ ךלמו ךמעל ןודא אוה התא תמא
 ןורחא אוה התאו ןושאר אוה התא תמא :םינבו תובאל
 םלרצממ תמא :עישומו לאוג ךלמ ונל'ןיא
 םהירוכב לכ :י ונתידפ םידבע תיבמו וניהלא יי 'ונתלאג
 םידה תעקב םסל ףוס םיו תלאג ר*-,ם" תיבלו תגרה
 אל םהס דחא םחר? םימ וסניו תדנמ םידידף תנבט
 םידידי ונתנו לאל'וממורו םיבוהא וחבש׳ תאז לע :רתונ

 • ו • * • . • •. ••1 . 7

 יח לא ךלמל תואדוהו תוכרב תוחבשתו תוריש תורמז
 היבגמו ץרא ילע םיאג ליפשמ ארונו לודגיאשגו םך :םדכו
 םילד רזועו םיונע הלופ םיריסא איצומ םורמ '
 רעזייל רד רעזנוא ,ץרעטלע ערעזנוא ןופ גיניק רעד עניק רעזנוא ,ןרעטלע ערעזגוא
 ןופ ץזלע$ רעקואטטי ןייא רעפעשיאב רעזנוא ,ןירעטלע ערעונוא ןופ ךזייל רדינוא
 " ביםייא ןופ זיא ןמאנ ןייד רמרישב רעזנוא נ'וא רעזייל םיוא רעמוא ,ףריה רעיזנוא

 :יד ןא ןידנאה ראפ טינ טאגןייקזיאסע '
 ץא בוא רעצישאב ץא ,ןא גיבייא ןופ טאנ וססיב ץרטלע עךזנוא ןופ ףליה יד תרזע
 :תורוד עלא ץא אייז ךא}ץיז ץלער םאר רעךניק ערעיייז וצ 'וססיב רעפלעה י: *
 רד ףיוא חיגשו? ךאד וטסיב טלער רעד ןופ ךיתי רעד ןיא זיא גנוציז ןייד עועטאח "ונ
 0עך ליואוו יי"" :דרע רד ןופ ץקע יד זיב תא הקדצ ץמ גוא טפטד? ץד ומא םיער
 בתסב# הרוח ןייד ןיצךאח ןייז ףיוא טומ גוא ,תוצז? ענייד וצ טרעה אד רד ןסל״געמ
 ,קראפ ןייד וצ ראה ןייא טסיב אוד םאד תוקא זיא םע ׳י" :הפ לעב£ הרוח ץדבוא
 טא;וד םד חמא זיא םאד .גיידק רעייז איי_ז רפ ןייגירק.וצ גיניק רקראטש ץא טסיב גוא
 טאנ,ץק.טינ רימ ץבאה רידי ץוח גוא רעטשרעטניה רעד גוא רעטשרע רד טסיב
 טסאה וד טא;רעזנוא טאנ ■־יי"־־־ :טפלעה נוא'טזייי ירד זנוא אד רד גימ טלער ץיק
 ז;וא וטסאה טכענק ןעוייג ןענייז רימ םאר זית םת ןופ גוא טזייל'רעד םירצמ ץפ זנוא
 טסאה וד םאר לארשי ך גוא ,ץגאלש רעד וטסאה םירוכב ערנתיז עלא ל־גטזיירנ םדא
 גוא ןיטלאפשיג וטסאה ףוס םנ םעדנוא ,טז״לרד וטסאה רארשייירוכב יגב ןפורינ
 רביא טכאמינ וטסאה ראךשנ עטביליג ך גוא',ןעקניז ראפ טכאמיג ושסאה םידצמ ד
 זיא ייז ןיפ רעניי{< 0אך םיאנוש ערעייז טקעדאב ץבאה רעסאוו יד גואיסי םת ץראפ

 דד ץבאה גוא טביוליג םאנ לארשי עטביליי;יד ץבאה ףיורד י־ :קבילביג רעב*טינ
 גנומיראב גוא גגאזינ .גנאמנ ביול ץבע';יג ץבאה לארשנ עטבילינ ד גוא ,םאנ טכית
 רניטפאהךנאט^א גוא רגי־זעבעלא זיא רע םאר ךלמ םת וצ גנוקנאד גוא גנושטנעב
 ך גירעלינ טכאמ רע ,גיטנראפ גוא םיור; ,ץביתרעד גואליוה זיא רע ־־י :םאנ
 ׳ייי״י ענעגנאפענ ך םיואטהיע רע ם־ד־ז" "־ייס עגירעךינ יד טבייה רד גוא עגידךפאה
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 ✓ *י■ ייי • •
 ח׳/יע.יי/".":"•1 ?...: ~ ,־ . יי - ד :

 הריט? ונע ךל לארשיינבו הט?מ .ךרבקו אוה ךורב םלאוג
 הכמכ ימ "םלאבהכמכ ימ :םלכ חקא?הבר החמשכ

 ז ז 5אלפ הט?ע תלהת ארונ שדקב רדא.?
 םיה תפש לע לודגה ךמשל םילואג וחבש השדח הריש
 :דעו םלעל ךילמי " :ורמאו וכילמהו ודוה םלב דח!

 ךורב :לארש! שודק ומש תואבצ : ונלאג רמאנו
 :לארשי לאג יי התא

 • • ▼ •• ־ ד 7:

 לא] ןעק גוא ,הרש¥ ה;ומש ט?א] ןג
 נ ,ןעהניוו גיא ןלזבידנ הלכת תעז^3
 :ת׳ישה אוצ ןיד לאז ץראה סאל גי1>

 יתפש

 דדלא וניתובא דדלאו וניהלא : התא -ןחב
 לאה בקנמ דדלאו קתות יתלא םהרבא י '
 םידסח למוג ןוילע לא אדנתו הובגה לודגה
 לאוג איבמו תובא ידסת רכוזו לכה הנוק םיבוט

 9• י •• • :הבהאב ומש ןעמל םהינב ינבל

 ןייז וצ טרפטנע רע בוא עמי־ןא יד טפלעה רע בוא עניטוטעד ך טזייל רעד רע גוא
 םער וצ ץיןעזיא בייול יד הר$ת 'טימ םיא וצ ןעיירש ייז ןעוו טייין רד ןיא קלא$
 לארשי רדגיק יד גוא ה?׳ט .םביויתג טרעוו גוא רע זיא טביולי} ,טא} ןיטשרעביוא
 טאגיימ טגאזיג עלא ץבאה גוא ריירפ םיורנ טימ ןעגנוזיג לוק ךיוהא טימ ץבאה
 ,טייקנילייזד טיימ טנייזעב ךיילג דיל זיא ־דעור ,עקראטזל יד ןישיווע דןיילג ריד זיא רעונ

 :רעדנואוו טוט אד רעך ,ביול טימ גיטיכרא? זיא אד רעל
 םעל ףיוא ןקאנ ןייד וצ טביוליג לארשי עטזייל רד יד ץבאה גנאזיג איינ ןייא הךי1^
 טנאמיגץבאהגואטקנאדיגץבאהדונאנאיטימ עלא ,םנ םער ןופ ןיטלאיז
 ןייא ךא}גואי־״״ני :טייקניבייא רעל ןיא ןיגיניק לאז טא}טגאזינ ץבאה גוא ןיניגיק

 שענעפעשב עלא ןופ גוא םיכאלמ עלא ןופ טאג ,רעזייל רדרזגוא י*.יינ טגאז קוםן
 טאה טאוו טא}וטסיב טביוליג דיינ :לארשי ןופ טא}רעגילייה ־ועד ןעמא}ןיל זיא

 :לארשי יד טזייל רעד
 :ביול ןייד ןינאז לאז לומ ץימ גוא ,ןיצפעל עגיימ ןניעפע ךאד וט טא}■יי״

 טא}דד ,ןירעטלע ערעזנוא ןופ טאג רד גוא טא} רעזנוא טאג ומסיב טביולינ דןוריז
 רקראטיש רטדעפכאיג רד ,בקענ ןופ טא}רל גוא קחצי'ןופ טאנ רד םהרבא ןופ
 זיאגואםידסחעטוג טלע}ראפאךרך ,טאגרעטסבעהרד ,טא}רעגימכךאפגוא
 גוא ,ןירעטלע יד ןופ טייקמורפ םאר טקניידי}גוא 'ג}יד ץלא ןיפ רעקעשאב רעד

 טגניירב ׳י ם׳ל׳ס



 תירחש תלפת

 :ם^גה דחימו חורס בי#ס דעסגיוו םוא ; ל^ך *ליל^כ רמיז םרא
 םיבר םימחרב םיתמ הדרמ רמחב םייח לכלכמ
 םירוסא ריתמוסילוח אפודוםילפונדןמוס
 תורובג לעב ףומכ ימ .רפע ינשל ותנומא םלקמו
 :העושי חימצמו הדרמו תיממ דןלמ.ףל הימוד ימו

 :םאל ןעמ טןאז הלושת ימל תיו^ע םוא

 :םיסחר? םידד? רךוצי רכוז י .ן1ןחר,ל בא ףזנ? יס

 ע התא ףורב :םיתמ תויחהל התא ןמאנו
 :םיתמה היחמ

 נ טפאט׳ביל טימ ןיגעוו ןעטא;ןייז ןוט ־חניק םיניק ערץי.ז וצ רעזייל דד ןייא טגניירב
 ביירץ גוא ,ץ?על םאר טןתעגאב וד טאוו גיניק ,ןיבער םוצ זנואיקניידיג וברב)'״•־״״
 :טאנירנידעגעל ץבעיי טנייד ןופ ,ץבעל ץניבייא ןופ דוב םער ןיא ןא זבוא
 :ראיז^3 ץא נוא רעפיעה ןייא גוא רזייירעד ןייא זיא אד רד גיניק ץא זיא טא; ךלה

 :םהרבא ןופ רעציטיאב רד זיא אד רד טא;וטסיב טביולג דיינ
 ך גידע?עלםכאןנאךרךטסיב וד ,גיקייאוצ רעקראמזק ןייא טטיב טאנ ח ה$א

 :ץפלעה וצ םיורג טסינ גוא עמיוט
 ג ץנןח םעך ןירעךינ טקאמ נוא טקיוו םער 'ןעהייוו טקאטרנן ני׳ם (יאלניי סס)

 םיורנ םימ עקיוט ף גידעבעל טקאמ רע,רקח טיט עגידעקעל ך טקי#ץ רנן ל3למ
 טנעהעל רע. ,ץר טעןוםיו־טה'תיהת יזא קק טניימיסאן טייקמיראק דער
 ןיז^נעמא ףיוא טמוק ןימייצ אוצ ןער ,עקנארק ך טלייה גוא ;ןילאפ אדייל רקנוא
 טקאמ יע.נוא ,דנוזינ םיא טקאמ גוא םיא טלייה טא;גוא קץרק עקילמיוט ץא
 *א ענדעבעל ד איצ הח1ןבהץז םלקמ זיא רנ? אדו וזא גוא ;עןעננאןינ ף זייר
 ןיפארש אייז םאוו עטיופ ך וצ ההקבה ןיד ץז םלקמ רע טעוו ץוא יוזא ,ייז טלייה
 גידעבעל גוא םיוט טקאמ אד רעד גיניק אוד ךיילנ ■ויד 'זיא רעינ י :דךןן רעלץא

 :ףלי!ך ץצארפטי טכאמ גוא
 ?ץ!טקץלינ יז ,רעקאק רענימ־ואב רעד אוד ץקיילנ ץר זיא רעוי מ •י׳יימ

 :טייקטיראב רד טיט ןיבעל םוצ שע;עםעוקאב
 וטקיק טביול;זייב :ןינאמ וצ גידעבעי עטיוט יד טביולגאב טקיב וד גוא ןס$ןן

 :םיחמה היחת וצ עטיוט'איד גילענעל םראמ אי רד טא;
 ךשי־זגנ אר ׳י•'־־
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 תירחש
 :הז^דפ ך ןעס טנאן ץרעה תיזזו ץא

 בותבכ.ה^דק ךל םד^ד שלק יע# דוס חיש םענ? ףצרמ! ך#יךהנ
 תואבצ״שודקש1ךרשורק" ""יק :ימאו׳ךלא׳1 ארקודןאיב; •מלע י

 יב3 םיטיו!?!שחק למר שוך5 התא
 : הורא דןור9 :דויללהי י־

 :שודקה <ו*מ ״׳״׳
 ג ה?3 שונאל דמלסו תעד םדאל ןנוח ךתא

 :ונתננוח התא אל ןעז? טגאן טכאגאוצ ת1ת$ש םוא *
 לדבתו ךנוצר יקח תושעל ונדמלתו .ףתרות ערמל ונתננוח התא
 םימעל לאר&מ ןיב .ךשחל רוא ןיב לתל שדק ןיב 'וניחלא ״
 םימיה ונילע לחה ונברמ וניבא .השעמה יטל תששל יעיבשה םוי ץב
 דועי לכמ" םיק״נמו אטח לבמ םיבושח םולשל ונתארקל םיאבה

 'י י :ךתאריב םיקבדמו
 *התאדןחס:תעדו הניב המכח ףתאמ וננח ח

 :תעדל ןנוח
 ךיא םיא טגילייה ןעמ איוו רזא םלעוו ר־ד ףיוא ןמא;ןיד ןגילייה ןלעוו ריס ך^ידקג
 ץא .ןסור םומ רע איב; ץד וחוד ןביןשעג טייטש םע איוו ןעלמיה עכיוה ך
 עלא רעביא טא;חא גיליה גיליה גילייה •ייק 'ץגאז טוט נוא:ןירעדנא םוצ ךאלמ
 ייז סאוו םיכאלמ ך םתסדיל :דובכ ןייז טימ םלעוו עצגאג איד לוס חא םע ,י .
 ןייז ץפ' טאג ןופ רוב? רעד חא םביו־לי;וייב 'ןיגאז גוא ןיביול ןעוט ןיגעקמנא ןעייטש
 ןיבירשיג טייהש הד ךימח דת ןופ דייר עגילייה איד ץא גוא 'רבדכו | טרא ןיגיל״יה

 :טא;טביול תורוד ערא וצ טא;ןייד ,גיבייא וצ טא; ןיגיניק טעוו רע וילסי
 ץביול לאלשי עגילייזל ך גוא גיליה חא ןעמאנ ץיד גוא גיליה טסיב יוד שידק ן־טלן#

 :טא;רעגירייה רך טא;וטסיב טביולי;דייב :גיבייא גא$ עלא ךיד
 םער םסנירעל אודגוא טפאש;עסיוו 'םימ ןיינעמ םעד םסגילעז טיילוד ן״י התוא

 :טייק_ך;אמש רא$ ןישמגעס
 םסאה גוא הרוח רעגייד טסא^נעסיוו אוצ טגילעז טיילי;זגוא טסאה וד הת#
 םא; טדיישיג סא טסאה בוא ,י ץליוו רעגייד ץעחג ך ןאס וצ טנירעליג זגוא
 ,שנרטצגיפ גוא טכיל ןשיווצ ,ע;ילי״ד םוא ןישיווצ גוא ע;ילייה ך ןישיווצ טא;רמוא
 תב$ חא םאר גאמ ןטנעביז םער ןישיווצ ,ץדייה ד ץשיווצ גוא לארשי יד ןישיווצ
 ץאגעסקמסאד געטיךאוו םקעז ידץןלווצ בוא ןא$ הכאלמא טי;ראמ קס םא־ן
 זגוא ףיוא ןגנאפ ןא ךאמ טלעוו רד גילק.רעמוא ר^גאפ רמוא .ןאט הכאלמ ץא ייז
 ד;ין ע;ךלוש םוא עלא ץפ ןימימ רא!> ,דדפוצ זגוא ןגען>וצ ן$וק אד יד גע$ יד

 :טכדא$ ץך ןיא טפעהאב גוא דניז עגיליווטומ עלא ץפ טגיעירי;גוא
 גוא טייקדנאמש ראס טייסגולק ריד ץפ זנוא ץגילעז טייל ךארי וט (בוא)וגען(ו

 טפאשנעסיזו * * י• :׳יל
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 טיבא ונבישה
 תירחש תלפת

 ונכלמ
 הבושתב ונריזחהו
 :הבושתב הצורה יי התא ךורב :ךינפל המלש
 יב ונכלמ ונל לוחמ ונאטח יכ וניבא ונל חלס
 ךורב התא הלסו בוט לא יכ .ונעשפ י ־:

 :חולסל הברמה ןונח יי התא
 ה־״נ ונלאג ונכיר 'הלדו ונינעכ אנ ךאר
 :.רתא קזח לאוג לא יב ךמש ןעמל

 :לאךשי לאוג ל התא ךורב
 :ונלוק עמש ןיא םע טניפינ ןעמ הרצ תעב זיכ וננע ןזח רד אך טנאז רובצ תינעתא ץא

 ונתלהת יכ העשונו ונעישוה אפרנו ל ונאפר
 המלש האופרו הכורא הלעהו .התא
 ןמחרו ןמאנ אפור ךלמ לא יכ .וניתוכמ לכל
 :לארשי ומע ילוח אפור יי התא ךורב :התא
 ץ •• • ־• ץ ץ — *• •• ••• ץ• •• ץ # 1 לכ יתאו 'תאזה הנשה תא וניהלא יי ונילע ר

 למ ־ת-־ הכרב " ןתו הבוטל התאובת ינימ 1 '־ז
 זז: | : ז ! זז : *־ ־

 :טפאש;עםיוו םאד טגילעז טייל אד רעד טאנ וטסיב טביולי; ךייב :טפאשנעסיוו
 רעזנוא 'ןענהעניג זנוא אוט נוא הרות ןייד אוצ םויא זגרא 'רעקי רטאפ רזנוא ונגיצה
 םוא זנרא ומ גרא ,קניו תמאב ןנעקי ךיד ןילאז רימ םד טם;יד ץיד וצ גיניק
 די־יב :ןאט וצ הבושת ןפלעה זנוא טסלאז וד הבושת רעטכעיר ןייא טימ ריד וצ ןירעקג

 :הבושת רעד ןייא לילו אד רעך טאנ וטסיב טביולד
 רינוא לחומ זנוא אייז ,טגילניזיג ץבאה ריס ןעי רעטאפ רזנוא ז$וא בי;רפ חלס
 ראפ ןייא גוא 'טאנ רעמוג 'ןייא טסיב וד ןעד ,טייטסיסל ץבאה רימ ןעדניניק
 :ןיבע; ראפ וצ טלעמ אד רעד רעגייעז טייר ןייא"טא}וטסיב טביוליג וייב :רעבעג
 רצי םעד ןופ)גילק;רעזנוא ןא ךיז םענ גרא טייקמורא רעזנוא ץא דןאד העז האר
 רקראטש )ייא טסיב ח קד ןינעוו ןמא;ןייד ןופ דלאב זנוא זייל רד גרא (ערה

 :לארשל יד םיוא טזיילאד רעד טאנוטסיבטביויריגךייכ :רעזיילרעד
 רדכ ץלעוו רזא זגרא ףלעה' ,ןייז טליהיג רימ ץלעוו וזיא טאנ יןאד זגרא לייה טא$ו
 המיש האופר ץיא ףיוא גניירב גרא ;ביול ךסוא טסיב וד ןעד ,ןייז ןייפלאהיל
 רעד 'ןייא רעיירטיג ןייא 'ךלס ןייא טאנ ןייא טסיב וד ןעד תוכמ ערעמוא עלא וצ
 :לארשי קלאפ ץי1 ןופ טייקנארק יד טלייה םור טאל וטסיב טביול;ךיינ:אפור רגימלאב
 ערהיא עלא גרא ראי עגיזאךסד'טא;'ךזנוא טא}זנוא ףיוא 'ץשסגעב ךאד אוב לחי

 ר ם״עכ תואובת
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 תירחש תלפת
 ־תבו ךבוטמ ונעבשו המדאה ינפ לע׳יימ?לימ"
 בוט לא ייכ .הכרבל תובוטה םינשכ ונתנש
 י^ התא ךורב :םינשה ךלבמו התא ביטמו

 :םינשה דחבמ
 ץבקל םנ אשו ונתורחל לודג רפושב עקןף
 תופנב עבראמ דחי ונצבקו וניתוילג '•־:
 יח־ןנ ץבקמ יי התא ךורב :ונצראל ץראה

 :לארשי ומע
 צעו הנושארב ב וניטפו2ע הבישה

 החנאו זוגי ונממ דכהו הלודתבב ז ־ ז
 םימחרבו רסחב ךדבל יי1 התא'ונילע ךולמו
 בהוא ךלמ י יי ,רתאי ךורב :טפשמבו קדצ יג

 :;ט^םה ךלסה ח׳ישעב) :טפשמויהקדצ. י

 םדומ לכו הוקת דדח לא םינישלמלו
 לכו .ודבאי עגלכ םידזה לבו ־•־־־••

 ןייא וצ ןיגער גוא איוט ףייחב) (גגושטנעב ןדיב) בינ גוא ז" ץטסעב םוצ תואובת
 רהא;רעזנוא שטנעב גוא םפוג ןייד ןופ ז;וא גימעז גוא דךע רעד ףיוא (גנוז^טנעב
 ץניטינאב ןמוט בוא טא;רטונ 'ץיא טסיב וד קד ג;ו#טנעב וצ ץ־ןאי ע$וג יד איוו וזא
 :ץרא;יד טשטנעב אד רעד טא; וטסיב טביוליג'דייני ':ץרא;ד ץ#טקב טסוט גוא
 ןייא וצ ןאפ ןייא ףיוא ביי״ד גוא טייהיירפ רז;וא וצ ר$וש ןסיורג םעד טימ זאלב עקת
 ןעמאז וצ ןייא זנוא לימא!גוא ןעלזקאז'וצ ןייא ענעבילט ראפ 'ערעזגוא ןיכייצ
 טלימא!אד רד טא; וטסיב םביוליג דיינ :דגאל רעז;וא וצ דרע רד ןופ ץקע ריפ ןופ

 :לארשי קדאפןיי!ןופ ענסיוטקלפ ך ןייא
 ערזגוא גואןיטטהעםוצאיוורזא ם:לשורי.ץיקרטמירערזנואןירעקםואוטהביטלו
 טייקרןמורט זנוא ןופ פא וט גוא םידורי, ץא רעירפ יוו יוזא םלעבעג טאר
 טייק^יראב רד בוא דא;ינ טימ טא;אוד ז;וא רביא ץילא ץניגיק אוט גוא קפיז גוא
 טאהאדרדגיגיקרעדטא;וטסיבםביולנ וייב :טפשמטימטימערי^ ז;וא ךאמנוא

 :ןפפ^סינוא הקדצ ביל'
 סאד לא גוא ןיי!גנופאה ןייק ל'אן רק0 ץ&למ קניי!םאוו יד וצ נוא םיני^לסלל
 ענייד עלא בוא הילב ץגיוא ץיא זא ןירעוו ץראל ראפ לאז סמקעלק

 טנייפ '׳י ם״עס
• % 



 תירחש תלפת
 לותב :ונימיב הרהמב םעינכתו רגמתו רבשתו

 תב ךמע ינקז לעו םיידיסחה לעו םיקידצה למ
 ירג לעו םהירפוס תיב תטילפ לעו לארשי
 ןתו .וניהלא יי ךימחר אנ ומת ונילעו קדצה
 םישו .תמאב ךמשב םיחטובה לכל בוט רכש
 :ונחטב תב יכ שמנ אל 'םלועלו םהמ? ונקלח

 :םיקידצל חטבהו קושמ ד חקא ־ןורב ,
 ןוכשתו בושת □־?בחרב דחי? םילשורילו
 אסכו .תרבד רשאכ הכותב * ־ יי
 התוא הנבו .ןיכת הכותב הרהמ ךדבע דח
 ססג אוקב ט;אז יצ ב¥9ה?שת ן □לי!}? ןי^ב ונימיב בורקב

 •״-•:*־ ״: >״• דד ד ן ן םידז עינכמו םיביא רבוש יי התא .

 ׳*־

 חחנזבב ב־תל
 :םילשורי הנוב יי התא ךורב

 • 7 7 : , :־ .ז: ז - . * ז
 הברחה) הלבאה ריעה תאו .םילשור:ילבא תאו ןוד ילבא תא ועהלא ״םחנ
 הרזבהויהיסונועקכ הברתה) .,ריגב ילבס הלבאה .המסושהו ,ךדז?הו
 םיוא בוא ץסייר סיוא יןיג וטפלאז זייב סאד ראג ני.א ץועוו ןטיגשרפ דלאב ןלאז םגייפ
 טביוליג ךתב :געט ערעזנוא ןיא דראב ץבאמ גינעט רטנוא ייז טסלאז גוא ןנערב
 :עגיליווטומ ך גינעט רעטנוא טכאמ'גוא טנייפ איל טכערב וצאד רעד׳טאג וססיב
 זיוה ןופ קלאפ ןייד ןופ עטרא יד ףיוא גוא םידיסח יד ףיוא נוא םיקילצ יל ףיוא לג;
 ןידוי איל ןעיו)םילמול ערעייז ןופ גנוביילב רעביא איל ףיוא גוא יאישל דניזיג
 וצ רעדנעל עדמערפ ןופירעניואוו ןייא יל ןענייז לארשי ץרא ןייה.ןמוקיג ץירא'ןנייז
 טקביעז ייז ןנייז טנייה רבא קדצ ירג ליט ןייא גוא בשות ירג לייט ןייא ןילאוויג טלייט
 גוא רעקלעפ ערעדגא ןופ ליגילפ יל רטנוא דגאל דמערפ ןייא ןיא עדמערפ גוא םירג
 (ןלוי רפ טיוג טינ ןנייז םידג יל ןגאז םימכח ערזנוא איוו וזיא וצ טינ םירג ץיק ץוש ןמענ
 םאוו עלא וצ רכש ץכוג ביג גוא טאג רעזנוא טייקמחבלד ןייד ןמורב לאז זנוא ףיוא גוא
 ןלעוו גיבייא ףיוא ייז טימ קלח רעזנוא ביג גוא תמא טימ ןמאנ ןייד ןיא ךיז ןרעכיז רפ
 טאנ וטסיב טביוליג ךתב :ריד ןיא ךיז ןלעכיז רפ רימ'ןעד ןירעוו טמעש ראפ טינ רימ
 :םיקידצ יל וצ גגורעעיז ראפ ןייא גוא גנונעהעל רעטנוא ןייא זיא אד רד

 םייקמידאב רד טימ ןירעק םוא יןיז וטסלאז םילשורי טאטש ןייד אוצ גוא םילשורילו
 איז איוב בוא טעריג טסאה וד איוו רזא ריא ןיא ןעהור טסלאז וד גוא
 דלאי> וטסלאז דוד ןופלוטשח גוא אייביג גיבייא ןייא ראפיגעטערעזגוא ןיא דלאכ

 :סילשירל טעיוב אד ירד סאג וטסיב טביוליג •קיב :ץטיירב ןא לא ץא
 ןירעיורט םאו;יל גוא ןויצ ףיוא ץרעיורט טאוו יל טא;רעזנוא את טסיירמ םחג
 ר ם״מ ךרא ■|||^|||||||■
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 תירחש

 1 י

 י'*•4,[
1 *! 

 * •י.

 אלשהרקעהשאברפתה^ארותכשויאיהו .בשייקאסהליעיהו .הזןובכס
 לארשי ךמע תיא וליסכ • םיבכוכ ידבוע הושריד .תונויגל הועלביו • הדל;
 !תת םילשחר .הכבת רמב ןויצ ןב לע .ןאע ידיסח ןודזכ וגרה;'! .ברחל
 .התצה שא? י התא יכ .םהיללח לע יעמ יעס .םהיללח לע יכל'יכל .הלוק
 ביבס שא תמוח ,יי סאנ הל היהא יגאו דומאכ .התונבל דיתע התא שאבו

 :םולשורי. ,רעבו ןוד םחנמ ״ התא ךורב :הכותב היהא דובכלו

 :םויה לכ יטירק ךתעושיל יכ י .ךתעושיב ״
 :העושי ןרק חימצמ יי התא ךורב

 ונילע,םחלןסדרה בא טיהלא י/ונלוק
 יכ .ונתלפת תא ןוצרבו םימחרב לבקו ׳ ־:
 ךינפלמו התא םינונחתו תולפת עסוש לא

 :ונבישת לא'םקיר ונכלמ
 : ־ 1 7 ^ : ־־

 :יגנע אד דדרי ן"# םנאו החמ #וצ ר*בצ תימת# ץא

 ונעמל לא זפת לא .ונחנא הלודג הרצב יי) .ונתינעת םוצ םויב .ונגע ץ וינע
 יהענתעושל בוךכא;ה:קןונתנח^םלעתת לאוונממלןי$רתמתלאל ־־ ־:
 עטפיוו ראפ יד בוא עגירעיורט איד םילשורי טאמש יו גוא ייע־י תאי םילבורל ףיוא
 ןא זיא איז םד ןינעוו ןופ גירעיורן׳ן זיא אד איד ,עטסיוו רפ ך גוא עטמע־# רפיד בוא
 טמעש רפ זיא אד יד גוא ,גנוגיואוו עריא ןופ טסיוו רפ זיא אדיד גוא',רעדניק עריא
 ריא גוא טציז איז"נוא ,םגיואיוו ןעגילל רגייקלייוו טסיוורפ זיא אד יד גואהובכ ריא ןופ
 ך גוא ,ןענואווינטינרדניק.ץיק.טאה סאווה^א ןייא יוו יוזא טמעשראפזיאפאק
 טביראיג יז ץבאה רעטעגפא טנידיג ץבאה םארו יד גוא ,ןיבןאד ראפ''יז ץבאה תוליזן
 תועשל טימ ץבאה אייז גוא דלעווש רעד וצ לארשי קלאפ ןייד ןפראוויג ןבאה גוא
 ןעגייוו ךיללעמיב "ץיצ טוט םורל ,טאגי ןיטשרביוא םעד״ןופ םידיסח יד ןגאלש רד
 ףיוא ייוו ריס ט״וט ץראה ץימ ץראה ןידכ טיילש בוא לוק ריא ןיבעג טוט םללשורי גוא
 ,ענעגאלשלד ערעייז ףיוא ןמורב םירעדיג עגיימ םירעדיג עגיימ ,ענגאלשירד ערעייז
 אבל־דיתעל־איזוט^עוו דעיי?טיממא קמצנ־ןארעייי?איזטסאהטאגוד'ןעד
 ריא וצ לערו ךיא גוא איבמ הירכז ךרוד ןיךאווינ״מגאזיג זיא םע איוו וזא ןעיוב רדי\ו
 :ןייז ריא ץא ךיא לערודובכ וצ״נוא ,פא; טגאז ויא ;םתא רעיומענילרעייפ ןייא ןייז

 :םילשורי טיוב גוא ןויצ טסיירט אד רעד טא;וטסיב טביולינ וייב
 ןייז גוא ץצאלפש ץבאמ דלאב וטסלאזדת טכענקןייד ןופ גנוצארפש סאד חס*
 עלא ףליה ןיידיוצ ןיפאה דיימ קד ףליה ;ייד ךרוד ץבייה רד ךיז לאז טפאשלעל
 :ףליה 'ךלוד םפאשרעה ץצארפש טכאמ אד רעל חיפמ טאנ וטסיב טביולג ךייב :גאמ
 ייז גוא זנוא רביא ךיל םראב רד גוא ץיישאב ,טאג רזגוא לוק רזגואוצרעהעמ$
 ץיא םסיב אוד קד ץליוו ץמוג טימ גוא טייקמי־וב רד טימ הלפת רזגוא לבקמ
 ץזאל טינ ז;וא טסראז גיניק רזנוא טאג וד גוא תוגחת גרא תולפת טרעה אד רד טאן

 " :ריל ראפ ןופ ךיז ץרעקיםוא גיידל
 וננ9 " ׳י ־׳יל
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 תירחש תלפת
 יאלכי םר9 הדוו רסא# יבר5 .ונגע ךילא ארק;סרס .וגססגל לזמל א}
 .הד? תע? הגועה יי התא י3 .עמשא יגאו םירנגדמ םה דוע .הגע* יגאו
 קח רנח גוא *עמוש התא יכ ןא אד םבייח דיחי ץיא ן ,ךרוצו הרצ ת? ל^$ ליצ6י *ידופ

 :הדותעב לארןקי.ומעל הגועה * התא ךורב הכיב איייסייא *אל

 ד: י ־ ו * די• * ־;?־•• יז יי התא רורב :הפ לב תלפת עמוש התא יב
 • • • ז ״ ; ־ ״• 1 :הלפת עמוש

 .העש םתלפתלו לארשי ךמעב וניהלא י? הצר
 ישאו ךתיב ריבדל הדובעה תא בשהו ־ :
 :זן8ע לא־שי תדובע ריסת ןוצרל • : ן ז :ן ••|ל: ז ־: ־ : זז•: ן - * : ״ יהתו .ןוצרב לבקת הבהאב םתלפתו1.לארשי

 :אבד חלעי ןעמ םגאז דעוסה לוח תא שדוח שאר

 רהת דןר$ר עסשה ׳רחב האדו 'עיגי *בר הלע:וניתומא יזולאנ וניהלא
 זיר?זו דן־ןבע דוך ן3 ח#ה ן1ר?ח וניתובא ןזונח ינבידקסי וננחמ • ־ ״
 ןסל ה;וטל הסילסל .זןיג.9ל לאלש:תי3 ךמע ל3 ןחלזו ז#וק,ריע׳ ם.יל#תי

 ם׳הוחל :הזה שידחה םוייג ח״יל םולבלו םיכומ םדד? םימחרלו דסחקז
 • ירכומל וב וביהלה * ונרכז :הזה תו3ןס גח םויכ ^ ם״היחל :הזיד תוצמה גח
 ןניי1 רימ ןנח גאמ טסאפ קילענייפ רמוא ןיא זנוא רעפטנע טאנ זגוא רעפטנע וגעז
 םסלאז גוא שיקישכעלש רמוא וצ ןילעןכ שנ ןיז טשלאז וד ,הרצעסיורגא 'ןיא
 םעבט רמוא ןופ ןדיימ ראפ טד יזיז טסלאז גוא זנוא ןופ הניכש ןייד ץיחאן ראפ טינ
 רעפטנע' ,י זנוא ץטסיירט וצ דסח ןייךץיז ןאד זאל ,יירשנ רמוא וצ טגעהאנ ןאד ייז
 רןייאיאיכמזרעשיךדיד ןירארינםגאזינ זיאסעיוווזאןידץפוררימדדייא ז;וא
 ןיוש ןיא יעור וזיא 'ןידייד ןא}ץלעוו ייז ,ץךען>מג? ןיא לערו ץפת ןאג ץלעוויייז
 רך ןייא ,זיא הרצ ןייא ןעוו שיצ דד ןיא טךפט}? אד רד טאנ שיב אוד ןער ,ץרעה
 טביולנ ךידב :זיא גנייא בוא הרצ ןייא ןעור ץטייצ עלא ץא רעשלישב ןייא גוא רזייל
 :הרצןייא ןופטייצ 'רעד ןיא לארשי קלא? ןייזאוצטלעפטנע יאד רעדטאגוטסיב
 :טעביג םד טרעה סאוו טאנ וטסיכ טביוי'ג.ליומ רדעי ןופ תולפת יד טסךעה וד ןעד יכ
 ץא גוא לארשי קלאפ ןיד ץא ץלעפיג ליואוו ןייא ןאד בא,ר טא}רעז^וא טא}הצר
 שדקמה תיב ץידיןופ שעלאפ םוצ הדוב? יד ץרעקסוא ןאמ גוא הלכה רעייז
 טיש ןייזילבקמ לאמשסנעדוטסעוו הלפת רעידנוא לארשי יד ןופ תוגברק איד נוא
 :ןליוו ןשוג טיש ןמונגיןא ץיז דימת טעוו לארשי קלאפ ןייד ןופ הדוב? ך גוא׳ןליוו ןשונ

 :םאד ןעמ םגא ז דעסה לוח םוא נ וא שדוח שאר םוא

 ןמוק לאז םע גוא ץיג ףיוא לאז םע ץועטל? ערעזנוא ןופ טאנ גוא טא}רמוא ונדילש
 ם־ןיריוואבץרעוולאזס?נוא ןהעזיגןירעוולאזם?גואץכיירנלאזם?גוא
 גוא 'שענעכעדיג רעזנוא טנא$ רעד ץרעווילאז םע גוא ןיליופאב ןירעוו לאז םענוא
 חישש 1ופ שנעכעדג גוא ןרעטלע ערעזגוא ןופ שעגענעדינ גוא גנולעפאכ רעז;וא

 םאד עא טא^ש ענילייה יך םילשורי ןויפ שענע^עדנ גוא דוד םכענק.ןייד ןופ ןוז רד
 םיק״ילעזשייל וצ גגונירשנא שגא וצ ריד ראפ לארשי קלאס ןייד יןופ שענעכעךינ
 .שלחשאר גאטןעזידןיא םייב .דירפוצ ץבעל וצ טייק״שידאב רעדוצ נואדא;/זצ

 ונרכז י ׳ר ש״מנ



 תירחש תלפת
 םוח םיססדו הקשי רכ־לכי :םיכומ םידול וב ונעישוהל .הכרבל ם ונרק$י
 :,־ערא םוחרג ןונח זן% לא י? .וניניע ךלא יכ .ונעישוהו ונרע םחרי • ינמו

 ךח? : םימחרב ןויצל ךבוציב ונימל הידסחו
 :ןויצל ותניכש ריזחמה יי התא

 ןמדו םידומ םדש חראיש 'ךל ונחנא םיד1מ
 התאזץ ךל ונחגא

 ינ יללאווניחלאלאת
 ןכ ונחמיקו'?נתי'ן־!^ לגל עודפהו ר1צ ד!?] םל1על ייתובא

 הממ את ה*א ונעשי ןגמ ונייח
 ^^15^ רפסנו ףל הדונ רודו ךתל
 :תיאייהה לא םידסמה ונייח לע ךתלהת

 ריסנ לעו ידל תודוקפה י וניתומשנ לעו ךדס
 לכבש ךיתובוטו ךיתואלפנ לעו ונמע םוי לכבש
 ךימחר ולכ אל יכ בוטר .םידדצו ךרבו ברע1 .תע
 :ךל וניוק םלועמ יכ ךידסח ומת אל יכ םחרמה

 : םיסמ למ אד ;תג םנאז םירוט םוא גוא

 תואלפמ לעו תועושתה לעו תורובגה לעו קרפה לעו םיסנה למו
 :,ךזה ןמזב'םהה םימיב 'וניתובאל תישע^ 'י

 םתוח םעד ץא ז?וא לע$אב בוא קוג אוצ שדוח םעד ץא םא? רמוא זגוא קגיידג יתכ•
 גוא ףליח טיט בוא יביני ן ץבעל אוצ שדוח םעד ןיא זנוא ףיעה גוא גנושיטנעב וצ
 גוא ז;וא רעביא ךיז םעראב רעך גוא ז?וא גילעזטייל גוא *ןיז םעראב רעד חונןצחר
 רעגילעזטיייק ןייא ם0י$ ודסוראוו ץגיוא ערעזנוא ץפאה ריד וצ םוראוו ז?וא ףלעה

 :טאג רע?ימלאב רעד ןייא גוא
 יעד טימ ןויצ ץיק_ןירעק םוא דץז טסעוו וד זא ןהעז ץלאז ץ?יוא ערזמא גוא ה?יןחחו

 :ץיצ ץיק.הניכש ןייז םוא םךעקסאוו טא} וטסיב טביולמ ־ןייב :טייקקתאב
 ערמואןופ טא}'רעך גוא םא}רעז;וא טא} טסיביוד םאד רת ןקגאד רדה םידומ
 רצי^א$ רד ןבעל רמוא ץפ רקראט# רעד טסיב ת ייי .גיבייא וצ ץדעטלגן
 םוצרתץיא ןופ ןלייצרדביולןיידץלעוו גוא'ןעקגאדריד ןלעתרימ ףליהרזץאץפ
 ןופנוא י י __ _ ;*

 ןופ נוא ץטלאהעב ינאה ןיידי ץא טכאנ עלא ץרעוו אייז סאוו חומ^ג ערמוא ץנעוו
 ענייד גוא דד?ואוו עגייד ףיוא גוא זנוא טימ גאט ערא טסוט ת סאוו םיסג עגייד ץנעוו
 םא}רטונ אוד ,גאמ ץטימ גוא ץמאמ גוא טנילא םייצ עלא קץיז ייז םאור טייקמונ
 םאד טאג רע?יז?ראב רעד ת גוא טימגע ץיק ץבאה טייקמילאב רעד עגייו סאד

 :ריד וצ ריז? ןי$אה גי^ייא ןופ ,םיוא םי? לאז? ץיק.ךיז ןיזא^י םידסח ע?יך
 ל1- ׳ר ■"מ
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 תירחש תלפת
 רחקאו ■עול? ימיב "י י#ןט#ו לת;ןזוה ןמוי ןכ והדותט ימיב ״*
 הליגה ןשושכ ׳ העשרה $ תוכלט הךמעשכ למי

 מחל1מ *זימ דסממ םריכעהלו ףסרות םחייתהל לאר^ל למע לע
 דכאלוגורהלדיטשסלשקיו םהל תדנע םיכרד לימהרי התואו .'לנוצך ךלחס
 דעו רעמ םירוהמ ל? תא תמקנ סעד תא תנד סעד תא תער םחרע תעכ
 דחא םויכ םד?׳?! ףט ןק! םייחו םישלח ד!יג םירובנ תרס? םחמקג תא
 םינש שןחל ישע השולשכ דיבםיעשךו םירוהט דיכ םיאמסי םמעט דו?
 םללשו ־ירא שלה אוה ־ישע מ תמיע'ללו לתרות ןדןוע דיכ םידמ םיקדע
 םיכרד לימסבכ -רתא) :זובל תמע לאלש! למעלו למלועכ 'שודקו לור?

 זולקלקו ותעע תא תר&ד וא? לכ ־תאו הזה םויסה ןקרפו הלוד^ העושת
 יל סובשהו ותבשחמ תא תא ודרטו ללכמ תא ונ$ו לליה ריכ־ןל לימ
 וחוא ■וללו ושאריג ולוסה ועטקו לשדק תורימה תחנ וקילוסו לשדקמ

 :ץעה לע ץמ תאן :לחלדלמשלללהלותודוהלולאהמסיס:תנוכש

 םאר קמ םגאז םירופ םוא תא תכונח םוא •< יר -<$״-
 ףיוא גוא טייקראט# ף ףייוא עא גנוזייל רד ך ףיוא מא ץכיך ך ףי1א סיממ לעו
 ע־ועזנוא וצ ןאטי^ טסאה ח םאוו תומחרמ יןופ ט*רט# ך ףיוא נוא ףלח יד

 י :ראי ץא טדז רד ץא נוא גע$ע^זאד יד ץא ץלעקלנן
 םייד קזנ טנאז םידזננ שו* םאד קמ מגנ0 הכינח םוא

 ינדי!? ןופ געק יד ץא ימיכ גוא יאנומשח ץז רעד והןתתמ ןופ געט ך ץא ימי3
 ץא הניטה רתסא בוא תוכלמ םד ןנאטשינ ףיוא זייא םע זא דדעק.ענייז
 טפיוה ייד ןשוש 'טאמש יעד הרוח ץיר ייו ץסעג רפ וצ לארשי קלאין ןייד ףיוא ןוי
 ן}א(ןשגפיואז'אםעזאטאטש םענייר ץעויכ ך ןופ ץדיפ רעביא ייו ןינאמ וצ גוא
 •טןטאה'עשךדןןטהייזףיוא ייב ייז וטמיב םימחר םיורג ןייד םימ וד רעבא ץליוו
 גוא ץנילימ ראפ וצ טיאווינ טגירק״נ םסאה וד׳טפאשגנייא רעייז םייצ ןיא ;גאםשנ
 ןדיל ראפ ןכאמ גוא קגיענ־וה טסאה וד )טפשמ רעייז טפשממ גוא ערק ערעיי!
 עמיא ויב עמיי ןיפ ןדיי עיזי רו^וט* טסאול וד ,תומק;ערעייז םרא ןא ןאקג תומקנ
 ץא רעכייוו נו'א רדעק עקייק אד ך נוא עפאלש ד ןיפ טנעה יד ץא עקראמש קמינ
 ץא געט ןעיקדד ץא גאמ ץיא ןשמנעמ עגייולויפ טנעה ד ץא ןשמנעמ ליפ ןעועןנייז
 שדוח ץמפלעווצ םער שדוח ענייר ןופ טנעה יד ץא ןישטנעמ ענייר םוא ד גוא

 רדא שדוח םעד ץא טסייה םד נו'א םיקידצ |ופ טנעה ד ץא םיעשר ד גוא ;שטנעמ
 וצ באה נוא םטמ רעיייז גוא הלות ןייד ןעועל ייז םאל יד טנאה רד ץא עניליווטומ
 טימ וד רעבא ״״״:ץביוראב ןייא נוא םשה *שודיק ץיא ןאקיג וטקאה רד וצ גוא
 רפ ומסאה תונמחר םיורגץיד וצנוא,טלעץ ץדןיאןיניי״ר ץיאנואןמא; ץסיורג
 בוא הןןגן ץיז רא; םרעטש ףליה ע1ןיורג ץא ןאטינ וטסאה ראךשי קיאק ץיד
 עקיז ןיכראד ראפ טםאה רד נוא .גאק םעד ץא טנייר זא גנוזייי ־ודי ןייא בוא
 םוא ץלא םסאה גוא ןקנאדיג שעלא{! ץא יאיש!רדעקעעד ןעז?וקיג ןענייז דא^
 נוא פאק ןיי! ףיוא טרעקיג ל;יה ןיד םטארינ םיוא ץבאה נוא שךקן?ה תיב ןופ
 עא םיא קננאריג טאה'ןעמ ןא ץבאה נוא:שדקמה תיב ץיד טנינידיג ץבאה גוא
 זמלח ד ףייא רעדעק עץז נוא ןיערייגד םענייד ץאלאפ םעד'ץא םניי ץדנוציג
 ףיוא טלאווינ טאה ירע םאוו וצ הכונח געמ טכא יד עבייא ףיוא טצעזינ ץבאה

 :קדמ ינדרמ קגנייה :,עמא}ןיםיורנ ןייד וצ ץביוי גוא ןעקנאד
 לעו ׳י "יי



 תירחש'תרפח

 דק?• א&׳נתיו םמחתד לזרבתי םלכ
 :דעו םילועל דימת ונכלמ

 :ףסייל ימ לכ םי?וט םיוד) בותכו ח׳־״״ י .

 לתת ףטש וללהיו הלס ךורוי םייחה לכו
 ונתרזעו ונתעושי לאה'בוט יכ םלועל י5
 ךמש בוטר יי התא ךורב :(בוטל לאה)הלה

 תודוהל האנ ךלו
 לע הרותית הרותכ המיס ונכר? וניתובא יהלאו ןעהלא ז׳״ל
 זןשודק םע םינתכ וימי ןרהא יפס הרומאה .7ןל3ע המימ די יי "
 ףלא וימ : או?: : ,דמיו ףלא וימ : רא: :ףך^.ך ״ ף?ר?י :רומא?

 :םולק ךל ם&דו >

 0יטהרו הסחו?ה סיהר הכרבו הבוט ם1ל0*
 וניבא ונכרב .למע לארשי לכ לעו ונילעט ־
 י;ונל תתנ'ךינפ רואב יכ ךינפ רואב דחאב ונלה
 הברבו המרצו רהס תבראו םייח תרות'וניהלא
 תא ךרבל ךיניעב בוטו .םולשו םיחו םימחרו

 • 9 • • .ו • • .ן • ז • • ז • • . • •
 רפסבו

 םולשב לארשי ומע תא ךרבמה ל התא ךורב
 ־,עז;וא ןעמא; ןייד ןידעוו םביוה רעד גוא טביולג לאז ןיכאז עלא ףיוא גוא םלכ לעו

 :גיבייא וצ דימת ךלמ
 ת סאוו תובא ך ןופ רדניק עלא ץבעל ץטוג ןייא וצ ןא בירש בוא בותכו ׳ """ימכ

 :ןעווי;תירב תרוכ ייז טיס םסאה
 ת תמא םימ קמא;ןייד ןיביול גוא ץביול גיבייא ךיד ןעוט ןיבעל אד יד גוא ל^ן
 ןעמאנ ןייד סאד טא;וטסיב טביוליג ךיינ:גיבייא ףליה רעזנוא ןופ טא;רד טסיב

 :ןיביול וצ ןייש זיא ריד וצ גוא םוג זיא
 דסח נואןחגנוש;עבנוא םטוגנוא םולש ךאדאוט טאג ךיד ןיטעב ריס םולש םי^
 ך;וא זנוא"שנעב,לארשי קלאפ ן״נאג ןייד׳ףיוא נוא זנוא ףיוא אוט םימחר בוא
 ןיד ןופ םביל רד טימ ןעד הניכש ןייד ןופטכיל רעידטימ םע;ייאןיאערארטאן
 םד קמ טאה ריא ךךוד םאוו הרות'יד טאג רזגוא טאג וד ;בע;יג זנוא וטסאה ה;יכש
 גוא תונזחל גוא גגוש;עב גוא הקדצ גוא"דאניג עכילביל ןייא גוא ןיבעל עגיבייא
 לארשי קלא$ ץד ץשטנעב אוצ״ןיגיוא עניידןיא טוגזיאסענוא די־רפגואץבעל
 טשקנעב יאד רד טא;וטיהיב טביולג דיינ :טולק ןייו טימ העש עלא גוא םייצ עלא

 י :דירפ טימ לארשי קלאפ ןייז
 רפסבו ׳י ם״ום



 תירחש תלפת
 חטומ תתמו ,רזממ העושי,ה?וט ,ד?ןופו "לש! ה?לב םילח ר£$בו
 םיהש םלחל לאלש:תי3 ךמע ל;ו ונחנא ךינפל בסמו רכע ־

 :םולשה לארשי וםע_תא דקהזמ:התא ךורה :םולשלו
 :יד^ונר יריצ ל הינפל 'יבל ןוימו יש ירשא ןוצרל ידלי.

 ישפנו םודה ישפנ ללקשלו העד? רבד? יתפעו על3 ינושל רוצנ .יהלא
 לכו .ושמ ףו־חס ךיסוצסבי ךסיןחב יבל ׳יס? • ח:חס לכלי$מ
 חח ינפל ץומב ויחל :םתבשחמ לקלקו םתצע רפח הדד? העי ילע
 .ךסשןעמל השע :יננעו ךניש,העישוהףי־לדי!וצלח:ןעסל :׳יסח״ךאלמ
 ןוצרל ויהי :ךס<ןיךןר ןעמל השע. • ךמךות ןעסל השע .ךניע:ןעסל השע
 עמוד?? '(םולשח ״׳״״> םולש ׳ישע :ילאמ ידצ י ךינפל יהל קמי '9 רסא

 :ןעא ורעאו לארשי לכ לעו ונילע םולש השע:איה
 וזרו וניחטהדיחבשדקחה תיב ה??יש וניתובא יהלאוועהלאי! ךינפלמ ןוצל יהי

 י י :ךחרותב ונן?לח
 תינעת ינדו תינעתה תלבק ינד

 יא}ת¥ תינעת תלבק תע$ב רן> חט אוזא גא^ ל3ק?? ריז ףייא לייי יענייא קיו ייא ויד יעד
 םיי^ס טינ תינעת םער ל יוו רע וא ומענ םיוא רעירפ םורגאז? םעך רע זומ תינעורא ץר
 טבע?נזאלבץסויא סח? םאוו רד רעבא ץינ זא נוא ץר ל3ן־ם ןוצרל ייהל ראש תמימ יצ ייו•
 וישץחהאש רעזומאויאסיוא טינ יאנת ץיק. ט"? רע טאה ץהלבץמ קשענ ראפ טאה רן
 זוינעמא .קייטש ץקי?ש עניסע? ליזהר? ידר יי העדב טאה רנ״א ןעיו .ם?א;ויב ץר ימ?
 ;ץל לבןמיטינ 'ר? ףראל טייצ יא;רדא רובצ ןטיט ץא ויא םד ,ר;1ד? התמ ויב ראן ןי?םא3
 :ןוג־א ויהי ראפ ןינאז תבר םעד תינעת םעד ראפ החמ יג רע לאז תינעת ןייא ךד ףחי*• לכ*נם זיא לי3"8 .!,יי

 ־ ןוצר יה: .דד?ל ה?ך? תינעסב ךינפל ינא דח םיסלועה ל? ץובר

 * .״ ,־״. • ■״ "^ ,ובעלץפ ?־ זייימהי
 דניזינ זיוה םאד קלאפ ץנאג ןייד נוא ריט רד רש וצ ןירעןו ןגירשיג ןא גוא
 ןייז ששחנעב אך רד טא? וטסיב טביוליג ויינ :םולש אוצ גוא ןבעל ןטוג וצ לארשי

 י :דירפ'טיה לאלש:קלאק
 וצ ןופ ןצפעל עניימ נוא םטכעלש ץפ גנוצ ץיח טי,ד ךיד טעב ךיא טא? ץימ יסלא
 בוא ץגייווש םיא ךיא לאז ץטייש ךימ טעוו רנייא זא נוא טייקשלאפ ןדייר
 אד אי״וו גירעלינ ןישטנעמ ןכייטיא וצ ןיי!לאז בייי ץיח נוא ץרעיפטנע םינ םיא לאז
 ,ץ?אי ךא? ץייוו ןיימ יא׳ תוצמ 'ע?ייד ךאנ נוא הרות ץיד ץא ץראה ץימ ץפע ,דךע
 ראש הצע רע"!רלאב וטסראז םקכעלש רימ ףיוא ץטהארט םאו) ד ערא נוא
 וייד ןליוו םוא םע"וט 'ןמא? ןייד'ןליוו םוא םע וט .ןסנאדג ערעיי־ב־ואד רפ נוא ץועחש
 קסל :הרוח ןייד ןליוו םוא םע,אוט'טייןיילייה ץד ץריוו םוא םעאוט ט?אה עטבער
 ךאר תלעה ,תורצ ערעייז ןופ וירעו;ןגיוצי? םיוא ץלאז עחכיליג ענייד סאד ןיליוו םוא
 טניריווב ץ"!לאז לומ ןיימ ןופ דיי! ד י־״י :רימ רפטנע נ'וא טנאה עקכער ןייד טימ
 רעד !יימ נוא רעקראשש ץיח טא? רד רש וצ ץראה ץימ ןופ ןעקנאדי? ד נוא
 ףיוא גוא ז;וא ףיוא'דירש ץבאט לא!רד רימיה ץיז ץא ךירש ט?אח אד דעד .רזייל

 :ןחא טנאז ףיורד נוא יאיש:עלא
 ןירטלע ערזנוא ץפ טא? גוא'טא? רעזניא טא? ריד ראפ ץריוו רעך ץל לאז םע דך
 גי? גוא נמ? ערעזנוא ץא דלא? שדקמ,ד היב םאד ןדעו)טיוב? לאז םע םך

 :הרות ןייל ןיא רייש רעז?וא
 'י םלכ



 תירחש תלפת
 ןנע ןויצמ :־ןורב :ןמאו !סא םלוע׳? : ךחב
 דולא םיזולא יי רורב :היודלח םילשורי 1 י
 ורובב ם?׳ ךורבו :'ח5ל זראלפנ השע לא־ושי
 :ןמאוןמא ץראה ל? תא ורובב אלמיו םילועל

 :םיהלאה ׳ה זי3 ןי;ש# זומ ןעמ גוא דיוד ךרביו וצ ןיץ?ש ףיוא זומ ןעמ

 להקה לכ יניעל י:תא ריח ־ררביו
 יי 'ךל 5 םלוע רעוי םלועמ 7וניבא לארשי.יללא יי י'1 י
 םיזיזב לכ יכ דוההו חצנהו תראפתהו הרובגהו הלדנה
 רשעהו :שארל ליכל אשנתמהו'הכלממה יי דןל!ץראבו
 ךדיבו הרובגו חיכ ךדיבו לבבלשומ התאו ךינפלמ דובכהו
 םיללהמו ךל-ונחנאסידומ וניהלא התעו :לכל קזחלו לדגל
 ה?ךב לכ לע םמורמו ךדובכ םש וכרביו :ךתראפת םשל
 םדישה תא תישע התא ךדבל יי אוה התא :י הלהתו
 לכוסימיה הילע רשא לכו ץראה םאבצ לכו ם:משה ימש
 ךל י םימשה אבצו םלכ תא היחמ התאו םהב רשא
 םדבאב תרחב רשא םיהלאת יי אוה התא :םיוחתשמ

 ך • •ן ץ ן ״ 1 •י• •ן • ץ ץן ץ ־

 ץיז ןעור טכאמג טאה רע סאוו טאנ חא טביולנ דייב :גיבייא טא; חא טביולג ךור?
 רד חא טשטנעביג .*טאנ טביא םורד םילשורי ןיא טעור גוא ןוי? ןיא ה;יכש
 .טייצ עלאלאישי יד וצ רעדנואוו ןיילא טוט רע לארש.י ך ןופ טא;רד טאנ רעקראט^
 עצנא;ך ןרעור טלישלעל לאז גוא גיבייא ףיוא ןעמאנ רכיללעה ןייז חא טביוליג גוא

 :ןמאי ןמא .דובכ ןייז טימ טלעוו
 טביוליג ,טנאז דוד בוא לארשי לכ ןופ ןגיוא יו רפ טא;טביאיג טאה דוד ,ךריך
 .גבייא זיב נואיןא גיבייא ןופ רטאפ רעזנוא לארשן ןופ טאנ ת טאנ וטסיב
 חא טייהנייש ך בוא טייקגיבייא יד ,טייקראטש גוא טייקסיור;עלא חא טא;רך אוצ
 יד חא טא; ריד וצ .דרע ר־ד ףיוא גוא למייה ןפיוא םאוו ץלא חא טאנ רד וצ .ריד וצ
 עלא גוא ,עטצלע עלא רעביא ץביוה רך טסיב וד גוא םיכלמ עלא רכיא יץירגיניק
 ןניטלעוויג טסוט'וד גוא ,טאנ ריד ןופ ץלא חא ןישטנעמ ;ופ דובכעלאלא טייקכייר
 טנאה ןייד ןיא גוא טפארק/ גוא טייקראטש חא טינאה ןיד ץא גוא ץלא רעכיא

 טאנ רעזנוא דנוציא גוא ,טסליוו וד ןעמעוו סעלא וצ 'ץקלאטש וצ גוא ץסיורג וצ חא
 אוד ,ןיילא טא;טסיב ח ,ןןןא'ן םענייש ןייד וצ ץביול רימ יניא 'ןקנאדרד וצ רייזי ןנןומ
 עלא טימ גוא ליימיה ץלעביא םאוו ןלמיה עלא גוא לימיה איד טכאמיג טסאה
 ,חא אייז ץא םאור נוא םימי עלא ,חא ריא ףיוא סאוו ץלא בוא דלג;ד ',ןיטשאשלעה
 רד וצ ךיז ןעוט לעמיה ןופ םיכאלמ עלא גוא ,שענעפעשב עלאיטסלענ רעד וד ינוא
 םלבא רטאפ רזנוא ןיבילקיג סיוא טסאה וד םאד טאנ רעקראטש רד טחב וד \ ןיקוב
 ט?אמי;טסא״ד וד נוא' ,'ץביוא דזלאןה ןופ דעיי© םעל ןופ ןיגיוציג'סיוא

 קפזו * .יי ,ר ם״מ
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 תירחש תדפת
 תאצמו .םהרבא ומש תמשו םחשכ ריאמ ותאצוהו

 1 7 : ־ : ד■ : : ן • .

 ךינפל ןמאנ ובבל תא
 ירמאה יתחה ינענכה ץרא תא תתל תירבה ומע תתכו
 תא ססתו וערזל תערל ישתגדו יסוביהו יחסרו

■ ^ ^ ^ ^ • • - —   ^ ^ — - • < • • 

 תאו םלרצמב וניתובא ינע תא ארחו :התא קידצ יכ ךירבך
 • • 1 • • • • •••• • . . •.ד— • ^ ^ . • ____• ^

 םיה ךותב ורבעיו םהינפל תעקב םיהו :הזה םויהכ םש
 :םיזעסימבןבא ומבתליצמב תבלשהסהיפלרתאוהשבלב

 ארינםירצמרימלארשיתאאוההסויב יי דש1יו
 :םיה תפש לע תמ םירצמ תא לארשי ׳ ־
 םירצמב יי השע רשאהלדגה ־ולה תא'1*רשי ארינ
 :תבע השמבו ייב'ונימאיג י;תא םעה יוארלו
 ורמאיו ייל תאזה הרישה תא לארשל ינבו השמ רישי זא
 יזע :םלב המר ובערו סוס האג האגי יב ליל הרישא רמאל ז
 :גנוביולג טין? רת רפ ןדאה ןייז קנופיג טםא,ך וד נוא ,םהך^א_ ןעמאנ ןייז ץפור
 ןופידנאל םדרעךניקעגייז וצץבעגוצןעוויגתילב תרוכ םיא טימיםסאה גוא זווי־^ו
 טסאה את גוא ,ישתג גוא יסובי גוא יזרפ גוא תומא גוא יתח נ'וא ינענכ
 ידיןהעזיג טסאה וד נוא'איחי :טאנ רטכערינ ןייא טסיב וד קד דייר ענית קוויג סטמ
 ח.'םעד ייב סאוו ייר^יג ר^ייז גוא ,םירצמ ןיא טאהיג ןבאה ןרעטלע ערזנוא םאוו ;ייפ
 הערפ ףיוא רעדנואוו נוא םניכייצ ןיבעגיג טסאה ת גוא תחי :׳ט־ךעהיג וטסאה ףוס
 זא טסייוו ת םוראוו דגאל ןייז ןופ קלא$ ןייז ראנ ףיוא גוא טכענק עניי׳ז עלא ףיוא נוא
 ןע$אנ ;םיורנ ןייא טכאמינ רת טסאיה וד נוא ,טגיליווטומיג ייז ףיוא ץבאה םידצמ ת
 ןע^ייז ייז גואיייז רפ ןיטלאפשיג םנ םעד טסאה תנוא ,גאט ןי^יטנייה ךת ןעקי יוו
 ןיירא וטסאה רעגאי ךאנ ערעייז נוא ,ט׳ענעקתמ רעך ןיא םי_ םעד ןעננאגיג ךרוד

 :םנ ןופ רעסאוו ןיקראטש ןיא ץיטשאיוו'םניןופ םלמעפימ ץא ץפראוויג
 ת ןופ ט$אה רע־ד ןופ לארשי יד גאט ץגיבלעז םעד ןיא ץפלאהיג טאה טאג גוא ע#ור
 .םנ ןופ ;יטראב םעד ףיוא טיומ םנרצמ ת ןהעזיג ץבאה לארשי ת גוא םירצמ
 םדצמ ת 'ןא ןאטיג טאה טאג טאוו הרובג עסיור$ ת ןהעזיג ןיבאה לארשי'ת גוא
 גוא *....- -

 :טכענק.ןייז השמ ןופ האובנ ת ץא
 לארשי ך וצ ןאמיג טאה טאנ טאוו סנ םעד ןהעזיג טאה יהשימ זא לאמ טסנעך ־״־״ זא
 ע^יזאד ת לאר^י ת טימ קמיז לאז רע ץראה ןייז ףיוא ןעעאגיג ףיוא 'םיא'זיא
 רעסוראוו טאג וצ ןענץז רימאל ,ץנאזוצ יוזא טנאזיג ץבאק ייז ינוא טאג וצ הךיש

 טאה
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 תירחש תלפת
 יבא דדלא והונאו ילא הז העודיל יל יהזו הי תרמח
 הרי וליחו הערפ ת0בךמ:ומש יי המחלמ זעיאלההנןבמי־או
 ודרי ומיסבי תמהת :'ףוס םיב ועבמ וישלש רהצמו'םיב
 :ביוא ץעירת :ךנימי הכב ידךאני;.לןנימי:ןבאומב תילוצמב
 חורבוושקב ומלכאי ךנירחחלשתךימק סירהתךנואגבריו
 :םי בלב תומוהת 'ואפקסילזנ דנ ומכ ולצנ םימ ומרענ ךיפא
 קירא י ישפנ ומאלמת ללש קלחא גישא ףדרא ביוא רמא
 תרפועכ 'וללצ םי ומסכ ךחורב תפשנ :ידז ומשירות יברח
 שדקב רדאנ הכמב ימ יי םלאב הפמכ ימ1 :םירידא ם.ימכ

 ״.*1 ־ ז:••• דן ז • זז • •• ז ד ; ד . *._־ ־._״•.

 בת ךנימי תיטנ :אלפ תיחנ:
 : • 1: • : ז •ז *.*•.*

 חא טא; סאו)טסייה םאדטאג ןופ גגודיינש ראפ םאד נוא טייקראמש סאד י" :ם! ;יא
 ץימ חא רע;יזאל רעד ,ףליה ןייא וצ רימ וצ חא ע;יזאד סאד םיאנוש ך ץא םקונ ךיז
 ביור ץיז נוא טייקנייש ןייזץליד רד לעוו ךיא רמולכ םיא ןניישאב לעיו דיא בוא טאנ
 ןדעטלע ע;יימ ץפ טא;רד חא רע טא;רד ,טלעוו רד ףיוא ןנייז םא־וו ;שטנעמ עלא רפ
 ׳ה$חלמ רד ץא ודצמ חא רע םאוו ראה ןייא חא טאנ יי :םיא ןיביוה רך לעוו ךיא גוא
 עגייז ןופ םקונ ךיז חא גוא !רוקחלמ טלאה רגן זא תעשב וליפא קמא; ןייו חא טא;
 תונמסר טאה רע רמולכ םימחר 'ץפ ה־דמ יד טסייה םאדי׳ה ןמא}ןייז טראפ חא טנייפ
 ליח ןייז נואז1עךפןופ קעווטידידת^כים :ייז טחיפש״נוא שענעפעקאב עגייז ף:יוא
 ןעקמז רפ ןענייז' עטצלמ עקייז ןופ עטלייונ רד םיוא ידי נוא ,ם!ןיא ץפךאוויג ר5ן טאה
 ייז,םירמנ יד ןעמ טניימ ייז טקעדאב ץבאה ץטנורג םא ך "םיה" :ףוס םי ןיא ץראווינ
 ןייא טפראוו קמ יוו יוזא רמולכ ץימש ןייא"יוו ייוזא שע;עפימ רד ץא טלעדי;י;ץבאה
 :ס.'ץא ץלאפיג םארא ךיוא םווצמ יד ןעץיז יוזא םארא רע טלאפ רעסאוו ןיא ןייטש
 טא; טנאה עטקער ןייד ,טפארק טימ ןיקראטש ךיז טוט טא;טנאה עטכער ןיד ימיי־
 וצ וטסוטטםא^רעהלפןייד טימנואבייב׳ו :ט;ייפ םעדןיקערב'וצטוטע;יכלעז ך
 ןדא? םדג ןיד ץקיש טסוט וד ,ריד ןיגעקטנא ףיוא ןעייטש יי ז םאוו טנייפ ענייד ץריפ
 רעקעל זא; ענייד ןופ טלוו םעל םימ גוא ז^כיי :יורטש יוו יוזא ק;ערב ראפ יי!טוט רע
 עגידעניד יל רעיומא יוו יוזא ץימש ןיבילביג ןענייזיייז ,ץפיוה ןיראוויג רעסאוו ד ן;ייז
 ילג :םי םעד ןופ טייקראטש רל ןיא ןיסנורג םא״יד טרעווילג רפ ןראיוי;ןנייז ייזתסאוו
 ךא;ץלאן ייז קלא$ ןייז טערי;ןא טאה 'דןזא״תעשב הערפ ןעמ טניימ םאד טנייפ רד
 ךיא ןיפייר;לעוו ךיא ץגא:ךא;ייז לעוו ךיא ,טגאץינ יוזא רע טאה' ,לארשי.יד ץ;אי
 קעווא לארשל איד ייב לערו ךיא טאוו ביור קאז םעד רמולכ ביור קאז ןעליימ וצ לעוו
 ןיימ ייז ןופ ןרעוו טלפ רד טעוו םע ,טקע;ק ע;יימ טימ ןילייט וצ ךימ ךיא לעיו ןעמענ
 וד תא׳נ :טנאהץיס יי!קמירארפטעווםע דרעוושןיימןעהיצםיוא לעודךיאןיליוו
 ייז ,םיר?מ יד ןעמ םניימ ם.י רעד ייז טקעדי;וצ טאה ט;יון ןייד טימ טייווי;טסאה טא;
 וד יוו יוזא זיא רעוויס :ןדעסאוו עקראטש ןיא יילב יוו יוזא ןעקנוזיג ןייא ןיראווקןיז
 געטכדאפא׳טייקילייה טימ טקראט^;טסיב וד יוו יוזא זיא רעוו,עקדאטש ך ןיא טא;
 רעמ ריד ןיא ץלא חא ץביול ריד טעוו קימ םאוו טימ םוראוו ביול ץיד ןיגאז לאז קמ
 טנאת עטסעריץד ט^י^י;טסאה וד :ץכאז עקילךעד;ואוו טומ רע ,ןי־לנאה ראפ

 ׳ר ם״ענ
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 תירחש תלפת
 1עם^ :ךשרה הרנ לא ךזעב תלהנ תלאג וז םע ךדסחב
 לשודא יפולא ולהבנ זא':תשלפ יבטל זחא ליח ןוזנרי םימע
 םהילע לפת :ןענכ יבשי לכ ונמנ ידער ומזחאי באומ יליא
 דע ל ךמע רבעי.דע ןבאכ ומדו ךעורז לדנב 'דחפו1 התמיא
 ןוכמ ךתלחנ רהב ומעטתו ומאבת :תינק וז םע רבעי
 םליעל יקמי יו :ךידי וננוכ ינדא שדקמ יי תלעפ ךתבשל
 *יזז.ז * יי:. "יז - - 8 *־ מ '7ז־־^י 1־7• דד •.־ז ימלעלו םלעל םאר התוכלמ יי :דעו םלעל ךילמי יי :י דער

 בשד םזיב וישרפבו ובכרב הערפ סוס אב יכ : אדנלע
 :םדד ךותב השבוכ וכלה לארשי.יינבו םדד ימ תא םהלע ק
 ןוד ךהב םיעישומ ולעו :ם.יונכ לשומו הכולמה 'ייל י יכ
 לע ךלמל י; היהו :הכולמה ייל התיהו ושע רה תא טפשל

 :ידחא ומשו דחא י; הדרו אוהה 'םויב ץראה לכ
 *:תמשנ אל ןעמ טנאז בוט םוי בוא ת^שי י * ז

 תב תועשו רישי ןופ ונייחל םיחמש ג׳י איל ץשיו־יצ ןיל אוצ קיספה הי;ןיל רהזנ לאן ןעמ
 :־םרב דאכ זיב חבתשי ןופ לייטש אוצ היוא ןייז רהזנ לאז זעמ גוא .תוכלזבו

 קלא? ע^זאד םאל לקד ןיד טימ םליפי; טסאה ת תי״ג :לרע ך ייז ןגגולשיג ןייא םאה
 ץד טימ םליפי;איל םסאה ,לארשי ך קוק םניימ סאל םזיירינ ם״יוא טסיאה את טאוו
 דל ד ןנייז טלעהיג סאל ןיבאה רעקלעפ ך יעמש :גנוניואוויןיגילייה ןייד וצ טייקראטש
 קואוו םאוו יד ןעט םניימ רעציז ך טפאחי; טאה שענלעטי* ץיא ,ןלאווינ ןיקארש
 בוא םתא ןופ ןמאה יד ץלאווינ ץקאלז? רך ןענייז לאזק טסנעל " :םיתשלפ דנאל ץא
 ץא עלא ק^נאנ יצ קניי!ד ,שענלעטיצא 'יז טפאחיניןא טאה באומ ןופ ןמאה יד

 ץד ךלת ,ץפסגנא בוא טכלאפ ץיא ייז ףיוא ןילאפ לאז םע לי*ת :ןענכ ץפ רעץואוו
 ץל ץלאפ רעביא טעוו םע זיב יי ןייטשא יוו יוזא ץגייווש ייז ןילא^ םייקדאטש עסיורג
 קלאפ ץי זיב ,ןונלא ךאב םעל ןמאק רביא ןירעוו קלא$ ןייד זיב רמולב םאנ קלא?
 ♦יב םביל;חא םע יוו יוזא טביליג וטסאה קראפ םאל ,ןדרי םעל ןילאפ רעביא ןירעדו
 ♦יז ק;נימב םסעוו ת יסאבת :טלע;ליפ ראפ םאד םפיוק רע םאמ ךאז ץיא ןישקגעמא
 יצ םימבינןא זייא םאוו טלא םעל,ברא ץד גלאב םעמ ףיוא ייז ןצנאלפ טסעוו'וד גוא
 ץבאה טנעה ענית םאוו מא;,מייקגילייה סאל טקרעומג טסאה טא;וד סאוו גנוציז ץיד
 םימ ז1עךפ ןופ דלעפ ך ןוקוקינ חא םע זא יכ :גיבייאץגיעק.םעוי טאנ יי :טיירבי;ןא
 רסאוו מ טרעקט רעדיוו ייז ףיוא טא;טאה ם.י ץא רטייל עניי!טימ בוא ץגאוו טימ ץז
 יצ ןער יב :םי םעך ןטימ ןיא ץקורמ ןננאנינ ןענייז לארשי ץפ׳רדניק ת גוא ,םי.םעל ןופ
 םע בוא *יי :תומוא עלא רעביא ןיגיטלעוויג טומ רע בוא לימגיניק את חא טא;
 םעוו םע בוא ו£ע ןופ תאב םד ןטפשמ וצ ןויצ תאב םד ףיוא םלפיעה ץינ ףיוא ןלעדד
 -םלעוו רי^גאג רעל ףיוא ךלמ ץיאןייז טעוו טא;'בוא ^יי :ךימניניקיך טאנ וצ ץצ

 :םלעיו רעצנאג רעל ףיוא טאנ ןייא ןייז רע םעדי טייע רעד ןיא
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 תירחש תאפה
 החבשו דיש דעו םלועל וניתובא יזולאו וניז!* יי
 היהת הרובגו
 תואדוהו תוברב תוכלמו הטחק תראפתו
 התא םלוע דע םלועמו שודההו לודגה ךמשל

 ללהמו לודג ךלמ לא י; ה^ ךורב :לא
 אר1ב _ . ... . : ז ז ־ ז : ־ 'ז תואדוהה לא תוחבשתב

 ירישב רחובה םישעמה לכ קבד תומשנה לכ
 שירק יצח . י(ל רתי ךל^ ,־14^

 :סאד ןעמ טנאז שידק יצח ראפ הבושת ימי תרשע םוא *
 זץנזא ה;ייהת ילוקב הע^ יתא :; לןיסארק י םיקמעמ? תאעסה ףיש
 ■ףמע יב :'ימע!ימ יתא ה:רמשת תונוע םא :ינונחת לוקל תוב^ק
 יתאל :יתלחוה ורבדלו ישפנ ה!רןק ״ יסרק :ארוק קמל החילסה
 ומע ה3ךהל רקחה י; םע יב !י לא לארשי.לחי. :רקבל םירמש ךרבל םיד?טימ

 :ויתונוע ללמ ליאיש:חא הדפ:אוהו :תחה

 רד ,יקמ רעזנוא ןמאנ רגירייה ןיד גיבייא ףיוא טריולינ ץרעוו לאז םע חבתשי
 ליידו הרע רעד ףיוא בוא לימיה ןפיוא ךלמ רע;ילייןך דד גוא ;אג רקראטש
 ףיוא ןירטלע ערזנוא ןופ טא; רד בוא טאג רעזנוא טסיבוד טאוו טא; ןייש ימא ריד וצ
 אוצ קד * גנאזיג םימ גוא ביול םימ ןיביול גוא 'ןעגניז ריד וצ ןלאז רימ ןייש זיא ,גישייא
 -עלא בוא טייקגיבייא זיא ריד אוצ םארו טייקנטלעזזיג גוא טייקראטש ך זיא ריד

 גוא טייהנייש ערא גוא גנומתב גוא טלעוו רע־דןופ טייקראטש עלא גוא םייקסיורג
 ג;וק;אד 'עלא גוא גנושטגעב עלא ,טאג ריד וצ זיא ךיירגיגיק עלא גוא טייק״ילייהעלא
 וד טא;וטטיב טביוליג ךיירב':טא;ריד וצ ץלא זיא גיבייא גוא רעמיא זיב דנוציא ןופ
 דקראטש וד ,םיח^ש ליפ טימ טביולי;טמייב וד םאוו ךלמ רסיורג בוא טא;רקראמש
 רד ץשטנעמ עלאסאו;ראה רד טסיב אוד ,רד וצ ןעקנאדןישטנעמ עלא טאוו טא;
 קג;יז ריד וצ ןלאז ייז לארשי יד ץבילקיג םיוא טסאה וד טאוו ,רעדגואוו ע;ייד ץלייע

 :גיכייא נוא רעמיא טסבעל אוד טאוו ךלמ רעקראטש וד ,'ןיביול בוא
 לוק ןיימ טאג אוצ רעהייתא :ןיפתי;טא; ךיד ךיא באה שענעפיט ןופ .יילמה רימ*
 ןטיה טסעוו טא;וד ביוא םא :טעב;ץימ ןופ לוק םד ןמענ רפ ץלאז ץרעיוא עמד
 :ףיורד ץימשב ן;אקזןעך טערר דעוו ייו־ ףיוא ןיפארטש ךימ טסלאז וד תוריבע עגיימ
 ןעומ; רסיומיטיג טסאה גוא תוריבע ץיז וצ לחומ זיא טנעה יד ןיא ריד אייב םתאו;*כ
 ןבאל ארומ לאז ןעמ זא ידכ תוריבע עגיימ ןייז לחומ ןגאק״לאזרע זא ךאלמ םוש ץיק

 טאוו דיירעגייז וצ ץפאה אוט ךיא גוא טאג רד וצ ץפאה םומ בייל ץימ'"די :רד רפ
 רעטיה יד דדייא רערעמ טאג וצ ןיפאה טומ בייל ץימ י"" :ןעוויג חיטבמ דימ טאה רע
 טא;וצ טפאה ץ״זוי ריא *זי :ץדעור גאט לאז םע זא ץפאה טכאנ רעד יי $ ןימיה טאוו

 רע טעוו טמיליג םיוא ץוש ךייא רע טאה לאמ ליפ גוא דסח רעד חא טא; טימ םוראוו
 טא; םוראוו ןייז בכעמ מי;ץלעוו תוריבע ד גוא י״חי :ץזייי םיוא ךיוא טנייה ךייא

 :תוריבע ערעיד עלא ןופ ץדוי ד ץזייל סיוא טעו; ,ר ^
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 תירחש תלפת
 :ךרבמה ע תא וכרב ןיח

 :דעו םלועל ךרבמה יי ךורב "׳יק
 דוא רצוי םלועה דלם ינדד״א י לתא ךחב
 1 ז :לבה תא ארובו םול^השע ךעח ארובו

 ובוטבו.םימ יאמח
 .ייךישעמיוברהמ :תישארב השעמ דימת'םוי
 םמורמה ךלמה :ךענק ץראה האלמ תישע המכחב םלכ
 יהלאעלועתומימ אשנתמהו רזפמהו חבשמה.זאמ ודבל
 ונבגשמ רוצ ונזע ןודא'ונילע םחר י םיברה ךימחרב םלוע
 'לעפו ןיבה ,העד לודג ךורב לא :ותעב בגשמ ונעשי ןגמ
 .וזע תוביבס ןתנ תורואמ.ומשל רובכ רצי בוטתמח ירהז
 לארובכ םירפסמ דימת .ידש יממור םישודק ויאבצ תונפ
 ץראה לעו לעממ םימשב וניהלא יי ךרבתת :ותשדקו
 תירשש רוא ירואמ לעו ךיד:השעמ לכ לע תח$>

 :הלס י ךוראפי
 x ״.״ 1 ־: ז :

 ©את ,טלעוו רצנאג רד ןופ גיגיק רד טא; רקראטש ךזנוא טאג וטסיב טביוליג ךור$
 ןופ שע;רעטצניפ יד ןיפאשאב טאה רע גוא ,גאט ץפ טכיל יד '(םאשב טאה רע

 איל טימי רעייפ ןופ ןעגייז םאת םיכאלמ אילןיזקווצ'םול^טכאמרע 'טכאנ רד
 :זיא טלעוו די ףיוא םאת ץלא ןופ רפעשב רד טסיב גוא רסאוו ןופ ןנייז םאור םיכאלמ

 ץהקאוו רעסעב לאז האובת יל ךכ דרע רד ףייוא ןוז רד טימ טכייל אד רד ריאסה
 רד טימ ןיי;וצ איוו ןהעז ןילאז ייז ידכ דרע רד ףיוא קניואוו םאת יד וציגוא
 םכעז יל ןופ םישעמ ך גאט עלא גילגעטש רע טייגאב טייקטוגןייז טימ ,טייקמילאב
 ־יוזא טכא;גוא גאט טבאמיג טאה רע ונייה ,ןיפאשאב טלעוו ייל טאה רע תעשב ,געט
 טימ עלא ייז טסאה ודקלעווע;ייל ןנייז ליפ ראג יוו טאג'הס :גאמ עלאטנייה םאד זיא
 ןיילא זיא אד רד ולפיי :שענעפעשאב עגייל לופ זיא טלעוו עצנאג ך ,ןיפאשאב הלקבה
 זיא אל רעל גוא טביולג חא אד רעד,ןיביוה רעד זיאינוא ,ןא טלא^נעד ןופ ךלמ ןייא
 ©עראב רד טאג רעגיבייא יתלא :ןיטייצ עגיבייא ןופ ץביוה רד זיא אדידד גוא טגיישאב
 רקראטש ךנוא רעה רעקראטש רזנוא ,טייקמי־ראב רד ליפ"ץיד טימ זנוא רעביא יקל
 רעטביוליג רד לא :זגוא םוראטייקראמש ץיא טסיב גוא ףלה רזנוא רעית^אב ץזלעןנ
 ד ץפאשאב טאה גוא טיירביג ןא טאה רע ,טפאש ץסית טימסיור;זיא אד דד טא;
 ץז ןופ םיאורב עלא ץפאשאב טאה רע טוג זיא אד רד טאג ,ןוז דד ןופ טייקרעמיור
 ך״ןע;ייז סאדיןירעה ך ,דובכה אסכ ןייז םורא ןיבעגיג רע טאה טכיל,ץגעוו'ד1ב$
 דובכ םטא;דימת ןילי7 רד ייז טא;ץקלאטש םעל ןיבייה רד אד יל םיכאלמ ע;ילייה
 עמביוליג ך זיגעוו ןופ םביולג טסלעוו טאג רזנוא טא;וד ־חבתת" :טייקגילייה ןיי] בוא

 קרעוו י * 'ר םדמ
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 תירחש

£1 ■ 

 ■1־ם ונרוצ חצ:
 םויב םידמוע םי ׳כ ויתרשמ רשאו ,םיתרשמ רצוי ונבלמ

 לוקב דחי האריב םיעימשמו םלוע
 י :י יי־־ **•*!•• 1 • ד■״

 הז תושך הבהאב םינתונו ,הזמ הז םימש תוכלמ לע םהילע םילגרמ•
 ה^ודק 'המיענבו הרורב הפשב חור ׳ תחנב םרצויל שידקהל יהק

 האריב םירמואו המיאב םינוע דחא? םלב
 ן ודוב? ץראהל? אלמ תואבצ ע שודק שודק ש1דק

 םיפרשה תמעל1 םיאשנתמ ילודג שערב שדקה תויחו םינפואהו
 ומוקממ *י רוב? ךורב :םירמואו םיחבשמ םתמעל

 תמאי תורמז םד?ו יח לא ךלמל .ונתי תומי
 לעופ שחקו םורמ ודבל אוה ייכ .ועימטי תוחבשתו
 חימצמ תוקדצ ערוז תומחלמ לעב ת#ןח ה$ע תורוב?
 טסאה אוד טאוו טכיל םאד ןופ טייקטביל איד ץגערר ןופ גוא טנעה עגייל ןופ קרעו}

 :קניישאב גיבייאימד ןעמ לאזףיורדץפאשאב
 רד רזנוא גוא ךלמ רז;ואטאג רקראטש רזנוא גיבייא טביולינןייז טסלאז וד זןר$ה£*
 לאז ןעמא;ןייד ךלוק רעזגוא ,םיכאלמ עתלייה ך טפא^אב אד רד 'רעזייל
 ץרעיר םאת םיכאלמ ד קןי1 םאד רעץ־־זאב ט5?אשאב אד רך׳גיבייא וצ ןייז טביוליג
 ץואוויג !יפאשכ ן^ גיבייא ןופ ןענייז ייז סאןו םיכאלמ 'ל גוא ןיפאשאב איינ גאט עלא־
 רךגאגא טימ טכלאןג םימ ץרעה ןיזאל גוא טלעיוו רד ןופ ךיוה רד ץא עלא קיימש גוא
 ייז םלכ :טלעוו רד ןופ ךלמ םעל גוא טא;ןגידעבעלסעד ןופ דייר יד לוק קראמ# ץיא
 עלא גוא קלאמש עלא ןענייז ייז עטליית דד םיוא ענייד עלא ןתיז ייז טבילי;עלאקנייז
 עלא גוא םילכי :רעקע^אב רעייז" ןופ ןילידר םעד ןיקער# טיט גואטכלא^טימ ק ופ•
 ייז גוא גנאזינ טימ גוא ביול טימ טייקנייל םימ גוא טייקיליה טימ לומ 'רגמיז ןענעפגן•
 ןעמא;םיטא; ״׳ ** ץניתק ןינאמ גוא ץתלייה גוא ןעתיישאב גוא ןעמיראכ גוא ץביול
 זיא רע תניק רעכיזקער# ןייא גוא רעקראטש ץיא׳גוא רעסיור;ןייא זיא רע םאת•
 ,למיה ןיא זיא אד רד תוכלמ ןופ ךא;םעל לבקמ ךיז ףיוא ןתיז עלא תא םלכי :תליה
 םימ רעפעשאב רעייז ןיתליה וצ ,ןיטסנעלק םוצ תושר ץבעג טוט רעטצלע רד גוא•
 ןעיירש רךנא;א טימ עלא גואטייקסיז טימתאןושל ראלקא טימ טימי;גימ$5ע;עזא
 זיא ץטפאקרעה עלאןופמא;רדישייק טכלא$> טימץגאזגוא ה#ודקלאמא טימי
 םינפוא ןיהייה אד יד םיכאלמ יל גוא שינפ״הי ׳:דוביג ןייז.*:ופ זיא דרע ע?נא;ך תלייח
 ץסייה ייז םאת םיכאלמ יל ןיגעקסערוטש ןיסיורג טימ ךיז ןיבייה רד ש^ה תויח גוא
 :זיא רע ואת םרא ןייז ןופ דוב? םטא;זיא טביולנ ןינא• :וא ייז ןינעקןביול גוא םיכר#
 זיא רע םאת ךלמ םעד וצ ,ביול עכילביל אייז ןיביג טא;ץמכיולינ םעד וצ לא^־
 ץרעה ץזאל גואבבאזיג ביול ד ץגאז טא;רעקראמש ץיא גוא רעגידעבעלא
 ד םאך ץכאז !ןיי; טפאשאב תא ןוז רד ךרוד טייקראטש טוט ןיילא 'רן קד ,ביול

74 



 תידוש תלפת
 ן תואלפנה ןודא תולהת ארונ תואופר ארוב תועוטב
 רומאכ':תישארב השעמ דימת םוי לכב ובוטב שדחמה'
 " התא ךורב :ודסח םלועל יכ םילדג םירוא השעל

 '5 תורואמה רצוי
 :ונילג;תלמח הרחיו הלוד? הלמח־וניתלא ;י ונתבהא םלוע תבהא-
 וחטבש וניתובא רובעבו לודגה ףמש רובעב ונכלמ וניבא
 :ונדמלתו ונתת ןכ םלש בבלב ־הנוצר תושעל םייח יו

 ••:—ן ״•▼11** *• ?

 הליגנ ונחטב ארונהו לודגה ףש־ז,ר םשב ייכ :דעו םלועל לשכנ׳
 ונובזעי.לא םיברה ףידםחו וניהלא יי ףימחלו :ףתעושיב ״ומשת
 םולשל ונאיבהו :הדדמ םולשו הברב ונילע אבהו רהמהעו הלס חצנ
 הדרמ'ונכילותו .ונראוצ לעמ ונילע רובשו .ץראה תופנכ עבראמ
 םע״לבמ תיךחב ונבו התא תועושי'לעופ לא יכ .ונצראל תויממוק

 ,טייקימכעריג טעייז רע ,הוןחלמ לעב ןייא זיא-ע ,טיי;אב עירח עלא טרעוו ה;?ל
 ןייא ,בלר ןופ גימנראן זיא רע' ,תואופר טפאשאב בוא ףריה ץצארפשי טכאמ רע
 תטלע ןופ ץקרעוו יד ידימת גא!ן עלא סטונ ןייז טיט טיינאב אך רד ,דדנואוו ןופ רעה
 עטיורג ןיפאז?3'טאה טא{ םאוןןיראוויג טגאזינ זיא םע.איוו יוזא יי־"־ :תישיא־מ ימי
 ת זא טאנ ריד ןיטע? ריט יי• :דאןיג ןיי!זיא גיבייא ףיוא גוא טלעוו רעך ףיוא טכיל
 ןיי!וצ ןייז ה?וז דראב עלא ןילאז ריז? עא ןויע רעביא טכיל עיינ ןייא ןעטבייל טהלא!

 :ם?יל יד טפאשאב אך רד טא{ וטטיב טביולג ויינ :ט?יר
 עטיורגןייא ,טא{'רעזנואטא{ טאהינביל זנואוטסאה טפאועבילעעבייאא חגלא
 רעזנוא :טמיראב דד זגוא רביא ךיז וטטאה טייקמיךאב רד עעלעביא

 טאוו ןירעטלע ערזנוא ןנערו ןופ גוא ןעמאנ ןיסיורנ ןיח ןיגעוו ןופ גיגיק רזנוא רע?אק
 הרות רד ןופ םיסוח יד טנירעליג יי] טטאה ור עא טרעכיז ראפ ריד ןיא דקז ץבאה ייז
 ןיעראהמזנא{ ןטיט ןלדו ןייד ןאק וצ ןבער ץגיבייא םוצ ןעמ טמוק םעד ץךוד 6און
 רטאפ רזנוא י"* :ןנרעל דחוא זעא טטלאז בוא ץבאה ביר ךירא זעא וטטלאז יווא
 זעא בינ עא זנוא רביא ךיד טלאב רד ךיז טמיראב רעד אד רד ר?אפ רעגיסראב רד

 טימ גוא ןענרעל וצ ןיילא ,ןדעה וצ ןינילק וצ עא ןייטש ראפ וצ רעיתעה ערעזנוא ץא
 הרות ןופ דייר איד עלא ןיי] וצ םדקמ :וא ןאט אוצ עא ןעקה וצ ,ןענרעל וצערעךנא
 ץעוא ערזנוא םבייל רעד עא * :טפאשביל טימ הפ רעבש הרוח גוא בתבבוק

 ץראה רעזנוא גיצניי״א עא תוצמ עעיד 'ןיא ץראה רזנוא טפעהב גוא הרות ץח ץא
 ןידעוו םמעשי ר? טינ 'ץלאז רימ בוא ,ןעקאנ ןייד רפ ךיז ןיטכראפ וצ גוא ץבאה וצ ביר
 תעת רפ ןניטכראק םעך עא ץפיורג םעד ןעטא;ןיגירייה ןיח ןיא ןעד -־ :עבייא זיב
 וצ זעא געירב ינוא י*"" :ףליה ץח ךרוד ךיז ןעיירפ גוא ךיז ןיעמסול רימ ,ךיז ריס
 אוצי עטכירפיוא זעא ריפ עיא ,־ףע רד ןופ ץקע ריפ עלא ןופ םוירןי טימרעךנאנא

 רעזניא "ר ""מ
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 תירחש
 דקחילו ףל תודוהל הבהאב לודגה ףמשל ומלמ ונתביןצו
 - הבהאב לארשי ומעב רחובה יי התא ־התב :ףמש תא ה
 ;^ז3'אמ;י ןעדטראע יפ טראיי ןי?אי המ?3 תארק ■"ח"
 טגא/זעטשוו טיימיג םיא ראפ סנה!? רעל'טרעיי העפ?עמ? תאירק ףגא!סאל
 ןעלטיהקביז יעליא: טניניקגוא גימייא זיא .־,־ישה שאד ןיבאק זימלןעעולא;יזא ה

 *""!'.,!מ זגזממ-י" י*"•
 :דסאוהןר:ונד1לאהוה;לאך?״עמ^

 ג דעו םלועל ותוכלמ דובכ זץ*ו? **>ב .

 -לכבו זןשפנ־לכבו דןבבל־לככ לןיהל$ הוהי תא תבראו
 תוצמ יכנא רשא הלאה םירבךהויהו :ךדאמ
 ׳ןחגשכ םב ־תרבדו ךימל םת?נשל :ך3?לל£

 .2מ־לא ועמשת עמש־םא ,ךרד
 ־ל^בודבעלום%לאזזוהידראהבה^לםלהםכ^ 7
 הר1י'ותעב םכצךא־רטמ יתתנו :םבשפנ־לבבו םכבבל
 םירצמ תאיצי דאנ תא חריה ןופ רעקרעוו ןייא טאג ןייא ססיב וד ןעד ־־ :ד}אל רעזגוא
 םסאה וד ינוא ינתב^י :ןיכארפש נוא תומוא ערא ןופ טלייונ רד םיוא ז;וא ןיא וטקאה
 הרות יד יניס גראב םעדי ףיוא ימוא טסאה אוד גוא ןמא}ןיסיורג ץיד וצ טעועניג זנוא
 :טפאעיביל טימ ךיד ןגיצנייא בוא ריד ןקנאד אוצ תמא גיבייא זיא איז םאוו ןבעגיג
 :טשאשבירטימ לאר4עי קראפ ןייז ןיא טלייוווךסיוא טה אד רד טא}וטסיב טביול} ויינ
 • טא}רעגיצנייאריא זיא טא}גוא טא} רעזנוא זיא טא} לארשי אוצ רעה ״־׳

 :גיבייא ףיוא ךיירניניק ןיגילייה ןייז ןופ ןעמאנ רעד ןייז לאז טביולי}דיינ
 ןופ תוצמ ענייז ןייז םייקמ טסלאז וד ,ןבאה ביל טאג ןייד טא}טטלאז וד בוא !רבהאו

 טימ גוא ׳ שש}ןיצנאג ןיה טימ בוא ,ןיצראה ןצנאג ןייד טימ טפאמיביל ןגעוו
 ןייד חיוא ןייז ןלאז טנייהריד גאז ךיא טאוו רעטרעוו יד נואי-הי :געמ ראפ ץצנא}ןייד
 םיורא חראצז אה טטלאז וד בוא "י־" :ועקניידיג דימת ייז םסלאז וד בוא ,ןיצראה

 אוג ןייז ץ?מ;יג־י" 1־־ 1 •ן־י״ ן־*־ * ן־־וי י• ן י״ ף״.ן\י !.
 -אדים^ ייב יד ףיוא ןיבייר# ןא ייז םסלאז איח מא טיבתכי :ןיכירא עני

 **: י: י :ץרעיוט ע^יד ץפ גוא זיוהץיד ץפ
 דזייא גאז ךיא םאוו תוצמ ע}יימ אוצ ןדעה אוצ טעוו ריא זא ןייז טעוו םע גוא המו
 טימ"םיא ןעניד וצ בוא טא} דעייא טא} ץבאה ביל טלאז ריא םאד ,ןא טגייה
 ןיגער םער ץבע}ךיא לעוו וזא ־חתני :ןבעל ןצנאג רעייא טימ בוא ץצךאה ןצנאנ דעייא
 ןעלמיאז ןייא טקעוו וד גוא ,ןגער טעפשי בוא ןיגער אירפ ,טייצ ץי1 ןיא דעא־ל דעייא ןופ

 ןמד ר םרזכ
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 תירודש תלפת
• ▼ • 

1 1 
• 

 יי = ׳ז : ־.'׳־• '־ ־חז:: <׳־:ז : •: : 1 • : .*•.*1 : ■׳ז : - זז: ־(־* : ־ ,1ו * זזג• /!דז 11 1

 ׳ייחו :םז$ םתדזזתשהו םירחא סיהלא םתד31חםןירסו ימ*?׳1מר?םמיממי*מממ $ג<מ ישממ
 ילאירו ר^הדוזאלו םימ^ד־תא -צ1-ם;ם הלזדןא
 הבטה ץראה לע? הרה? םתךבאו הלמץתא ןתה אל
 םכבבל־לע הלא ירבך־תא םתמשו :םכל ןתנ .דוהו רשא
 תפטוטל ויהו םכריללע תואל םתא םתרשקו םבשפנ־לעו
 זןה5שכ םב רבדלםכינב־תא םתא םתדמלו :םכיניעץב
 :לע םתבתכו :ךמוקבו ,ךבכשבו ךרדב ךתכלבו ךתיבב
 לע םכינב ימיו םכימי וברו ןעמל :ךירעשבו ךתיב תוזוזמ
 ימיכ םהל תתל םכיתבאל הדרו עבשנ רשא המדאה

 :ץראה־לע םימשה
 הלסאל לארשו ונב־לא רבדהמאל השמ־לא התי רמאיו
 קתרדל םהידגב יפנכ־לע תציצ םהל ושעו םהילא י" ׳
 תציצל םכל התו :תלכת ליתפ ףנכה תצייצ־לע ונתנו
 םתא םתישעו הוהי תוצמ־לכ־תא םתרכזו ותא םתיארו
 דלעס ןייד ןיא זאר; ץבעג לערו ךיא נוא י״יני :לייא ןייד גדא ןייוו ןייד נוא ץראכ לייד
 יסעיי רמאט ךייא םיה י־*!־׳" :ןייז טאז טסעוו גוא ןיסע טסעוו ת גוא תומהב ע^ייד אוצ
 טעוו ריא גוא ,הרות רעד ןופ ןלעקפא טעוו ריא גוא ,ץראה רעייא רימ ןויפ ןידייר פא
 רעד ןרא^ סטאג טעוו היחי :ןיקוב ייז וצ ךיז טע״רו ריא גוא רעטע; פא עדמערפ ןעניד
 נואןט;יווגואןקלאווןופלימיהידןיטלאהףיוא טעוורענוא ךייאףיואןירעווץדגוצ
 ילאב טעיו ריא :וא ,טנורפ ריא ןיבעג טינ טעוו דןע יד גוא ,ןייז טינ טעוו ןנער ץיק
 ןופ דייר יד ןאט טלאז ריא בוא םתששי :ךייא טינ טאנ טאוו דגאל ןטוג ןופ ןרעוו ןראלרפ
 ןכייצא וצ ןפינק ןא ייז טלאז ריא נואבייל רעייא ףיוא נ־וא ןדאה רעייא ףיוא הרות רד
 ריא נוא עירסלי :ןיגיוא ערעייא ןשיווצ ןיליפת וצ ןייז ןילאז ייז נוא ,טנעה ערןמיא ףיוא
 ,הךות רד ןופ דייר יד ןיא ןידייר טייצ עלא ןילאז ייז םאד רדניק עךעייא ןגרעל״טיאז
 ךיז טסנייל וד ןעוו גוא געור ןיא ץיג טסעוו אוד זא נוא זיוה ןייד ץא ץציז טסעוו וד זא
 אייב ך ןופ ענייא ןיא ץבייכש ןא ייז טסלאז יד נוא סתבתכי :היוא טסייש* וד ןעוו בוא
 :וא געט ערעייא ןדעמ ךיז ןלעוו םורל קסל :ןירעיוט ע;ייך ןופ נוא זייוה ןייד ןופ לידיטש
 ןרעטיע ערעייא יצ ןלאוושיג טאה טאנ םור דוע רד ףיוא רעדניה ערעייא ןופ געט יד

 :ץלעיודיג דלע רעד ףיוא לעמיה ןופ געט איד םלא אייז וצ ןיבעג וצ
 רעדעק איד יצ דייר יבד :טייטש רעטייוו אל איוו השמ יצ טגאז טא;נוא יי ךיאך
 ןיפ ץקע ך ףיוא תיציצ ןכאמ ךיז 'ןילאז ייז םאד ןיגאז ייז וצ טסלאן נוא לארלי
 תיציצ ך ףיוא ןינאמ ןלאז ייז גוא ,ןיי/ייז ךאנקעוו טאוו טליבג יד וצ רדיילק ערעייז
 טלאז ריא נוא תיציצ אוצ ןייז ךייא לאז םאד ניא םילאפ ןיאלבא ןיקע יד ץא
 גוא טאנ ןופ תוצמ ג״ירת עלא ןקעידנ ריא טעווי תיציצ איד ךרוד נו'א תי*דידןהעז־
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 תירחש תלפת
 םינז םתא־רשא םכיניע ייח^ו םיבבל רפא חותת־אלו

 ה״.־ז/ 7• ד ד 71 - ז *.״: •״7 : • ן !״.״ :־־ ו ״

 :םכדדלא הרי ינא םיהלאל םכל תויהל םחלמ ץראמ
 תטא חביתל םכיחלא ףיצל שי

 דמחנו ביבחו בראו ןמאנו רשיו םיקו ןוכנו ביציו תסא
 רבדה הפיו בוטו לבקמו ןקתמו רידאו ארונו םיענו
 בקעי רוצ ונכלמ םלוע יהלא תמא :דעו םלועל ונילע חזה
 ותוכלמו ןובנ ואסכו ם;ק ומשו םיק אררדו רדל.ונעשי ןגמ
 םינמאנ םימיקו י םייח וידברו :תמיק דעל (־ותנומאו איי
 לע ונילעו וניתובא לע .ן םימלוע ימלועלו דעל םידמחנו
 :דןי־דבע לארשי ערז תורוד לכ לעו וניתורוד לעו ונינב
 * • ״ז • ז • ^ לז 2 . . .......

 ונליצמו ונדופ ונתעועי רוצ וניצוי וניתובא לא׳נ ונלאג וניתובאךרמ
 :הלס ףתלוז םדללא דוע ונל ןיאו ףמ^ אוה םלועמ

 גרא ןיצךאה רעייא ןופ ןעקנאדג ך ךאנ ןהעז ךא;טינ טלאז ריא םאר ןא^ג ייז טעוו ריא
 רעיניא םהנד םטאנ ץפ" פא טלעק ריא םאת ץגיוא ערעייא ןופ טכיזיג ןא םאד ךא;
 ריא טעוו תוצמ ענייס עלא ןאט םלאז גוא ןעקניידג טלא/ריא םד םורד קמל :תוואת ך
 ןציוצג םתא ךייא באה ךיא םאת טאנ רעייא טאג ןיב ךיא ינא :טא;־דעייא וצ גילייה ןייז
 .־טאנ רעייא טא;ץב ךיא ,טא;ץיא ראפ ךייא אוצ ןייז אוצ םירצמ דגאל ןופ
 ־עגיימ ןייז םינקמ ץלעת טאוו םידוהי איד אוצ רב# ןיטונ ןיבעג אוצ טביילנאב
 תוצמע^יס ףתא ןיי!רבוע ןלעת טאוו םידוהי עניזאדיד ןפארט# לעת גוא תוצמ

 גוא גייטלאפ טכער גוא ט^יטעטשאב גוא טניטסעפאב גוא םיוויג גוא רהאת תויא
 גוא גיטכראפ נוא םיז גוא גיטסוליג גוא ךילדגיירפ גוא ךילביל גוא טביולגב
 ןיבא״ד ריס םאת ךאז יד חא ןיי# גוא טוג גיא 'ןמוני;ןא גואיטכיריג ןא גוא קךאטש
 ־חא םאד :טייקניבייא רד ןיא זנוא ףיוא םגאזיג עס# תאירק 'ןופ השרפ רד ןיא אד
 זיארעב'ק;חןופ ןזלעק רעקראמש רדגיניק ךנוא חא טא; רעגיבייא רעד םאד תמ$

 ץז נוא גך;עמ#אב חא רע ,ץרעךנא םעך וצ ירוד ןייא ןופ ףליה רזנוא רעצישאב רד
 ץיז נוא ךיירגיניק ןייז ינוא " ,טיירביג ןא יחא לוטש ןייז נוא גידנעטשב חא ןמא;
 .ענייז גוא יייבח :גיבייא ףתא םויקא טאה חיטבמ חא רע םאת החטבה ך טייהראוו
 .ע^ייא ףיוא טניטסול;נוא גיטסאהראת קנייז'ייז גידנעטשב נוא גידעבעל ןנייז דייר
 .זגרא ךא;ןילעוו םאת דךיבינ ך ףיוא זנוא ףיוא גרא ןיועטלע עיעזגוא ףיוא לי":ןיטייצ

 : טכענק ע;ייך לארשי.רעדעק יד ןופ דריביג'יד ףיוא נוא ןייז
 ..גיבייא וצ טגיטעטשב נוא טונ הרות יד חא ע דיתעל יד 'ףיוא ינוא עטשרע יד ףיוא לע
 ןייז םינקמ:ייז ןילאז ירימ קוח ןייא חא םאר םיתייג בוא תמא ןענייז תוצמו הרות ך
 ךופ טא;ינוא טא; רעזנוא טא; טסיב ת םאד תמא חא םע .ןילעק טינ ץלאז םע נוא

 ערעזגיא י ׳ ח ש״עפ
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 תירחש תרפח
 םהל עישומו ןגמ םלועמ אוה התא וניתובא תרש
 םלוע םורב :רודו רוד לכב םהירחא םהינבלו
 יךז?א תמא :ץרא יספא דע ךתקדצו ךיטפשמו'ךבשומ
 ו ובל לעי םיש; ך־וב־דו ךתךותו ךיתוצמל עמשיש'שיא
 םביר בתל רובג ־ןלמו ךמעל ןויא אוה התא תמא
 ןורחא אוה התאו ךשאר אוה התא תמא :םינבו תובאל
 םלדצממ תמא :עישומו לאוג ךלמ ונל'ןיא ךירעלבמו
 םהירוכב לכ :ונתידפ םידבע תיבמו וניהלא י; 'ונתלאג
 םירזו תעקב םהל ףוס םיו תלאג לארשל ךרוכבו תגרה
 אל םדמ דחא םהירצ םלמ וסכיו תרבעה םי־ךידך תעבמ
 םידרי ונתנו לאל וממורו םיבוהא וחבש׳ תאז לע ן רתונ
 יח לא 'ךלמל תואךוהו תוכרב ת1חבשתו תורישי תורמז
 היבגמו קרא ידע םיאג 'ליפשמ'ארונו 1לודגיאשנו םר :םיקו
 םילד דמעיו םדנע הלופ םיריסא איצומ םורמ דע.םילפש
 רעחיל רד רעזנוא ,ץרעטלע ערעזנוא ןופ תניק. רעד תניק רעזתא ,ןרעפלע ערעזתא
 ןופ ןיזלעפ רעקואס# ןייא רעפעשיאב רעזתא ,ץרעטלעערעזנוא ןופ ךזייל ךדינוא
 ׳גיקייא ןופ זיא ןמאנ ןייד רטרישב רעזנוא תא רעמיל םתא רעיינוא ,ףליה רעז;וא

 :ריד ןא ןדנאה ראפ טינ טאנ ןייק_זיא םע '' "י
 ץא נוא דעצישאב ןייא ,ןא גיבייא ןופ טאנ ומטיב ץ־טלע ערזנוא ןופ ףליה יד חרזע
 :תורוד עלא ץא אייז ךא{ ץז ץלעוו םאת רעדניק גחעייז וצ 'וססיב רעפלעה יי
 רד ףיוא חינשו? ךאד וססיב םלעת רעד ןופ ךתה רת ץא'זיא גנוציז ץד עשסיאח
 סת יייאוי •י"" :דינ? רד ןופ ץקע ך זי$ זיא הקדצ ץל תא טפשמ ןיד תא םלעת

 בתכבש הרות ץד ןיצראה ןייז ףתא טומ בוא ,תוצמ ענייד וצ ט־ןעה אד רד ןשסנעמ
 ׳ קיאפ ץד וצ ראה ןייא ססיב אוד םאד תמא הא םע ״״:הפ לעביקי הרות ןיידי גוא
 טא;וד םד תמא זיא םאד .גירק רעייז איייז רפ ץגירק וצ גיניק רקראטש ץא ססיב גוא
 טאנ ץק טינ דימ ץבאה רד י ץוח תא רעטשלעטניה רעד תא רעטשרע רד ססיב
 םסאה וד טא{ רעזנוא טאנ ם-סמס :טפלעה נוא'טזיילרד זנוא אד רד תניק טלעת ןיימ
 ז;וא וטסאה טקענק קותנ קנייז רימ םאת זיוה םגח ןופ תא טזייל'רעד םחצמ ןיפ'?תא
 טסאה וד םאוו לארשי ח תא ׳ץגאלש רעד וטסאה םירוכב ערעייז עלא לנ:טחילג םתא
 תא ןיטלאפשינ וטסאה ףוס םנ םעד תא ,טזיילרד וטסאה לארשי ירוכב ינב *ורינ
 רביא טכאמינ וטסאה לארשנ עטבילנ ד תא',ןעקנייז ראפ םבאשינ וטפאה םחצמ ד
 תא יי] ןיפ רעניי*< םאר םיאנוש ערעייז טקעדאב ץבאה רעסאת יד תאיסי םעדי ץראפ

 רד ץבאה תא טביולינ םאנ לארשי עטביליינ ד ץבאה ףיורד לע :ןעבילבינ רעביאטינ
 גתמיראב תא גניאזיג .ננאהג בתל ץבע'{ינ ץבאה לארשי עטבילינ יד תא ,םאנ טניוה
 1{יטןאהך?אטשא תא רנידעבעלא ׳יא רע טאוו ךלט םער וציגנוקנאד תא גנושטנעב
 ך גידע־דינ טקאמ רע ,תטכךאפ נוא םתרנ ׳ ץביוה רעך תאדיוה זיא רעי □י :טאנ
 יי״יענעננאסענד םיואטהך!׳ רע ס-וי* "■יי־ עגחעדינ יד טבייה דד תא ע״גידךפאה
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 הרייש ונע ךל לארשי ינבו השדמ .ךרבמו אוה ךורב םלאוג
 הכמכ ימ ;י םלאב הלמכ ימ :םלכורמאו הבר החמשב

 1 7 :אלפ השע תלהת ארונ שיקב רדאנ
 םיה תפש לע לודגה ךמשל םילואג וחבש השדח הריש
 :דעו םלעל ךילמי יי7:ורמאו וכילמהו ודוה םלכ דח!

 ךורב 7:לאלש!7שודק 7ומש תואבצ ;י ונלאג רמאנו
 :לארשי לאג יי התא

 "ז: * ־ז זנ ז
 / ךלק ןייא רפ טייטש ןעט איוו ךיילג 1זא דחפ בוא ארומ טימ ןייטש הרשע ה;1מש ןעט
 טךאוו ןינא)לא)ןעט נוא ,הרשע הנומש ט;אן ןעט העש? ןיטלאה וצ ןיגיוא יד לאז ןעט
 לא)ןעט רא; ,ןעמניוו בוא ןליטייטהלפת תעשכ טינ לאז ןעט נ'וא ,ךינ טי;טראוו אייב

 :ת׳ישה אוצ ןיי)לא) ץראה 'םאר נוא פארא ןי^יוא איל ןךפלאה

 ן ףת?הת די;! יטו חתפת יתפש י;דא

 יהלא וניתובא יהלאו וניהלא יי 'התא ךיףד
 לאה בקעי דדלאו קחצי יהלא םהרבא 1 י־
 םידסח למוג ןוילע לא ארונהו רובת לתת
 •• • •• ץ •• • •• ן • ••1 • לאוג איבמו תובא ידסח רכוזו לכה הנוק םיבוט

5 ♦ 1 
 • • •י

 ץיזוצמרפמגערע גוא עמירא ד םפלעה רע גוא עגיטומעד ך טזיילרעד רע גוא
 םעד וצ ןיישיזיא ביול יד תילהת :הלפת 'טיט םיא וצ ןעיירש ייז ןעוו טייצ דד ןיא קלאפ
 לארשל רדגיק ך גוא ה^מ .טביולג טדעוו בוא רע זיא טביולי; ,טאג ןיטשלעביוא
 טא; י ימ טיגאזיג עלא ץבאה גוא דיירפ םיור;טיט ןעגנוזייט לק ךיוהא טיט 'ץבאה-
 ,טייקגילייה טימ טניישב ךיילג ריד זיא דעוו ,עקראטש יד ןישיווצ ךיילג רך 'זיא רעו\

 :רעדנואוו טוט אד רעך ,ביול טיט גיטכראפ זיא יאד רעד
 םעד ףיוא ן$א;ןיד וצ טביולנ לא־ךשי עטזייל רד יד )יבאה גנאליג איינ ןייא הלי#׳
 טבאמיגץבאהגואטקנאדיגץבא^דזנאנא טימ עלא ,םנםע־דןופ ץטךאב
 ןייא ךא;בוא יסאני :טייק;יבייא רעד ןיא ןיגיניק לאז טא;טנאזי;ץבאה בוא ןיניניק
 שענעפעשב עלא ןופ גוא םיכאיטעלאץפ טא; ,רעזייל רדרזנוא ינל-י/טגאז קום$
 טאה םאלו טא;וטסיב טביולי;ךייב :ילארשי ןופ טא; רעגילייה רעד ןעמאנ ןיי;זיא

 :לארשו ד טזייל רעד
 :ביול ןיד ןיגאז לאז לומ ןיימ גוא ,ןיצסעל ענייט ןמ?? יןאלומ טא; ,״יא

 טא; דד ,ןירעטלע ערעזנוא ןופ טאנ רד בוא טאל רעזנוא םאנ וטקיב טביוליג ךור^
 רקראטש רטרעפכאיג רד ,בקנמ ןופ טא;רד גואיקחצי ןופ טאנ רד םהרבא ןופ
 זיא ינוא םי־ך^ח ע$וג טלע;ראפ איז רד ,טאנ רעטסכעה רד טאג רעגימכראפ גוא
 גוא ,ןדעטיע ידןופ טייקמורפ םאד טקגיי־ןי;גוא 7ג;דץיאץפ רעןגעשאב רעד

 םנניירנ ,׳ ׳י ם״מ
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 תירחש תלפת
 :סאד ןעזי טנאז ה;יעח '?י תךן5׳גן םוא

 נ םייח םדללא ךנעסל .םילחה רפסי? ונבתכו .םלדי ץ&ח ךלס .םדדל ונר^

 :םהרבאזגמ יי התארחבמגמועישומו רזוע לולמ
 התא םיתמ הממ ינדא םלועל רובג התא

 י :עישוהל בר ז ־
 :םשגה דירומו חורק בישמ ייסנ־יי :לטה דירומ *י ״

 םיבר םימחרב םיתמ הנחמ דשחב םימ לכל ..
 םירוסא רי
 תורוב] לעביףומכ ימ .רפע ינשל ותנומא םיקמו

 ־.״ :

 :העושי חימצמו הלחמו תיממ ךלמילק המוד ד
 5 םאל ןעמ ט;אן הלושק יסי תרץע םוא

 :םיםחרי!םילח? וךוצל רכוז .ןסחדל בא ךזנ;יס
 ע התא ףחב :םיתמ תויחהל התא ןמא

 :םיתמה היחמ
• •• 

 :טפאשיביל סיס ץגעוו קמא; )יי!ןופ רדליק םל;יק עלקיז וצ רעחיל דד ןייא טג^ירב
 ביירוק גוא ,ץ?על םאד טסרעגאב תסאווניניק ,ץבער םוצ זלוא קעידיג ונ־סן ״׳י״
 מפאכ'■ויידעו?!? ןי-נעיו טגייד ןופ ,ץבעל ץ^יבייא ןופ ךוב םעד ןיא ןא זנוא
 :רץיז?3 ןייא גוא רעפרעה ןייא נוא רחיררער ןייא חא אד רד גיניק ןייא חא םא; ךלמ

 :םהרבא ןופ רעציטיאב דד חא אד רך טא;וטסיב טביולג ריינ
 ד כילע?על טלא!;אד ־ח טטיב וד ,גיכייאוצ רעקראסש ןייא ססיב םא;וד הקא

 :ץפלעה וצ םדרנ םסיב גוא עמדמ
 :ץנער םעל ןירעדי;טכאס גוא טניוו םעל 'ןעהייוו טכאמירגןבימ (■*;יי ־־*>

 סיורל םיז;עקיוט ך גידעבעל טכאמ רע ,דקה טיט עגילעכעל ך טזייפטי רנן לכלמ
 טמהעל רע ,ץל םעוו םיתמה 'תלחה זא ןעמ טניימיסאל םייקמיראכירעד
 ןישטנעמא ףיוא טמוק ןיהייצ אוצ ןעד ,עקנארק ך טלייס בוא ;ןייאפ אל יד ר^גוא
 ם?אס ־ש גוא ,ד;וח;םיא ט?אמ גוא םיא טלייה טא;גוא קץחק עכילסיוט ןייא
 גוא ע;ידעבעל ך אוצ הח^בה ןייז םללקמ חא ד? אדו וזא נוא ;עעסנאפינ ד חיר
 ץ#אלץ אייז םאח עמדמ ך וצ הח^בה ץל ץל טלקה רעטעוו ץוא דזא ,ייזטלייה
 גידעבעל גוא םיוט סנאמ אל רעד גיניק אוד ץילניריל חא דעול יי :ד־ןגן רעל'ץא

 :ףלה ץצאופטי טכאמ בוא
 נ0יין טקעילי; 1?,רעטא$ רענימלאב'רעל את ץכייל;ןייד חא רעוו יס ״׳י״נ

 :םייק.מיראב רד טיט !יבעל םוצ שע;עפעץאב
 ושקי* טביולג ז" :ץכאמ יצ'גידעבער עטיוט יד טביולגאב םיסיב ת גוא ן9$ן

 :םיתמה הלחת וצ עטיוט איל עלעקעל םכאט אל רל טא;
 ךשידסנ י אד ׳י .ימ
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 תירודש תלפת
 :העורפ ך ןעק ט3אן ץ־שה תיןזו ץא

 בוחככ-דשדק ךל םישלשמה שלק יפרש דוס חיש םענב ־ןצדענ! ־ך^ידקנ
 תואבץלשוד|רשח!רשוךריי־וי:ישיאו׳ךזלאהןארק,וךאיבנ ד!לע י י*־
 .*ופודקס יי דוב? ךח? ׳י־,, :םירסואו םיחלשמ םת^על ק" :ודוב? ץראה ל? אלס
 :,ךדללהרדו דדל ןוד זןדולא םלועל ל ךלמי.״יק :־טאל בותיג ףשדןכ ירבדמו ז"
 םוי לכב םיעורקו עורק רקעו עורק ךתא
 לאל : החא ףחב :הלק דןוללהי '־

 :שודקה ר&׳ל ׳י־י׳״י
 :הניב עונאל -וסלקו תעד םדאל ןנוח -ןתא

 :ונתעוח התא אך ןעזק ט?אן טכאגאיצ םיא ז ־
 לדבתו ךנוצר יסח תושעל ונדמלתו .ךתרות עדמל ונתננוחהתא

 םימעל לארשי ץי± .ךשחל דוא ןיב לוחל'ש־וק ןיב וניזולא יי
 םימיה ונילע לחה ונבלמ וניבא .השעמה ימי תששל יעיבשה םוי ןיב
 דועי לכמ םיקנמו אטח לבמ םיכושח םולשל ונתארקל םיאבה

 י" ־ :ךתאדב םיקב־זמו ־
 ייו

 :תעךה ןנוח
 ןיא םיא טגילייה ןעט איוו רזא םלעיו רד ףיוא ןמא;ןיד ןגילייה ןלער ריס ךשידקנ
 ץא .ןסח טומ רע איב;ןייד ךךח ןביךשעג טייטש םע אדו קלמיה עכיוה ך
 עלא רעביא טא^ זיא גילייה גילייה גילייה "ייק 'ץגאז טיט בוא ןירעדנא םוצ ךאלמ
 ייז םאוו םיכאלמ ך "**ל :דובכ ץז םימ טלעוו עצנא^ איד לוס זיא םע ,ןחאשרעה
 ץז ןיפ טאג ןיס דובכ רעד זיא םץולי;וךייב ןיגאז גיא ץביול ןגממ ןיגעקט^א ןעיייט#
 ןיכירשיג טיי^נש ה״ע ךלמה דוד ןיס דייר עגילייה איד ץא גיא ירבדבו ; טרא ןיגילייה

 :טא;טביול תורד ערא וצ טא;ןיד ׳ גיבייא וצ טא;ץגיניק טעוו רע וילס■
 ןיביול לאקשי ע;יליי,ך ד נו'א גילייה זיא ןעטאנ ןיד נוא גילייה טם״> 'וד '־ייק התא

 :טא;רעגירייה רד טא;וססיב טביודיג ז׳ינ :גיבייא גאק עלא דד
 םעך טסץרעל אוד גוא טפאענעסיוו 'טיס ץסינעמ םער טסגידעז טייליוד ן״י התוא

 :טייקדנאסש ראפ ןיעטנעמ
 טסאה גוא הקוח רע;יד טפאענעסיוו אוצ טגילעז טיייי;זנוא טסאה וד החא

 םא; םדייעיג 6א טסאה גוא ,ץליוו רעניד ץעמ; ד ןא? יצ טערעלי;יזרא
 ,שנרטצניפ גוא טכיל ןשיווצ ,ע;ילייה םוא ץשייווע נוא עגילייה יד ןיעיווצ טא;רזנוא
 תבע זיא םאד גאק ןטגעביז םעד ןיעיווצ ,ןדייה ד ץשיווצ גוא רארשי ד ןישיווצ
 ץאגעסקטסאד געט יןארםקעזידץשיו.וצנואןאק היכאלמא טי; ראק ןעק סאד
 זנוא ףיוא ןננאפ ןא ־ןאס טרעוו רד גיבי׳ק רעזנוא רקאפ רזנוא .ןאק הכאלמ ץיא ייז
 ד;ין עשזיו^ םוא ערא ןופ ץקימ ראפ ,דירפוצ זגוא ן'געק.וצ ןסוקיאדיידנעטיד

 :טכראס ץד ץא טפעהאב בוא דניז עגיריווטומ עלא ץפ טגיניירי;נוא
 נוא טייקידנאססי ראפ טייה;ולה ריד ןופ זעא ץ;ילעז טייל דאדוט סמא)ונת (ו

 - * זנפאשנעסיר י - -״י
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 תירחש תלפת

 ונכלמ יניב? ונבישה
 הבושתב ונריזחהו
 :הבושתב הצורה יי התא רורב :רינפל
 יב ונכלמ ונל לוחמ ונאטח יב וניבא ונל ןי־ולח
 דןהב :התא חלסו בוט לא יכ .ונעשפ ־־

 :חולסל הברמה ןונח ץ התא
 הדדמ ונלאגו ונביר הבירו וניינעב אנ האל
 :התא קזח לאוג לא יכ רמש ןעמל ־־ 5

 :לארשי לאוג יי התא רחב
 . *־ 7 : ״ 75 7 ־ 1 7

 :ונלוק עמש ןיא םע טניפינ ןע$ הרצ תעב זיבוגגע קח רד אך טנא! רובצ תינעתא ץא

 ונתלהת יכ העשונו ונעישוה אפרנו :י ונאפר
 המלש האופרו הכורא הלעהו .התא *־ י :
 ןמחרו ןמאנ אפור זןלס לא יכ ,וניתוכמ לכל
 :לארשי ומע ילוח אפור ל התא דןו־ו^ :התא

 לכ יתאו תאזה הנשה תא וניהלא יי ונילע לחב
 >״• ז לט ־ח״י הכרב "נ ןתוהבוטל התאובת ינימ

 :טפאשנעסיוו םאד טגילעז טייל אד רעד טא;וטסיב טביולי; רירב :טפאשנעסיזו

 רעזנוא ןע^דענינ זנוא אוט גוא הרוח ןייד אוצ םויא זנוא 'רעק,רמאפ רזנוא ונגיצה
 םוא 'ז;וא ומ בוא ,ק;יד תמאב ןנעקי יקד ןילאז ריס םד טסגיד ץיד וצ גיניק
 ריחב :ןאט וצ הןושת ןפלעה זגוא טסלאז וד הבושת רעטכעך ןייא טיס ריד וצ ןירעקג

 :ה^וז^ת רעד ןייא ליזו אד רעך טאג וטסיב טפיולנ
 רינוא לחומ זנוא אייז ,טגידניזי; קבאה ריס ןעך דעטא$ רזגוא ז;וא בינ רפ חלס
 ראפ ץיא בוא טא;רעמוגיקיא ט$יב ח ןעד ,טייטסיסל ןיפאה ריס קד גיניק
 :ןיבעג ראפ.וצ טלעס אד רעד רעגירען טייל קי# טא;וטסיב טביולינ ךייב העבעג
 רצ!םעד ןופ')גירןנ'רעז;וא ןא דקז םענ גוא טייקמורא רעזנוא קא ךאד העז המח
 רקראטק ןייא טסיב ח יקד ןיגעוו ןמא;ןייד ץפ דראב ז;וא זייל רד גוא (ערה

 :ילארשי יד םיוא טקילאד רעד טאנוטסיבטביויליגךייב :רעזיילרעד
 רימ ץלעוו רזא ז;וא ףלעה' ,קיז טלייהיג ריס ץלעור וזיא טא;יןאד ז;וא לייהוגאןר
 המיק האופר קיא ףיוא גנייר$ גוא ;ביול רז;וא טקיב ח קד ,ןייז ץפלאהינ
 רעך 'ןייא רעיירטיג ןייא 'דלס ץיא טא;ןייא טסיב וד ןעד תוכמ ערעזץא עלא וצ
 :לאךשי קלאפ ןיי!ןופ טייקנארק יד טלייה םר טא;וטסיב טביולנ דייב:אפור רנימראב
 ער-דיא עלא גוא רא;עגיזאך םד סא; 'ךזנוא טא;זגוא ףיוא קשסגעב ךאד אוט לח$

 ר ם׳דס תואובת י *י ..י■ -
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 תירודש תלפת
 לחכו ךבוטמ ונעבשו המדאה ינפ לע(׳דמ?לדמי
 בוט לא ייב .הכרבל תובוטה םינשב ונתנש

 ז 1 • ז ז :

 ל התא ךורב :םינשה ךרבמו התא ביטמו
 :םינשה ךרבמ

 ץבקל םנ אשו ונתורחל לודג רפושב עקת
 תופנב עבראמ דחי ונצבקו וניתוילג ׳ י ־:
 יחךנ' ץבקמ יי התא ךורב' :ונצראל ץראה

 :לארשי ומע
 הבישה

 החנאו זוגי ונממ רסהו הלודתבב ז * י־
 םימחרבו דסחב ךדבל * .רתאי ונילע ךולמו
 בהוא ךלמ י יי התא'ךורב :טפשמבו קדצי}

 :<ט$?ין£ד ךלשה ״־■*״):טפשמו״הקדצ ,
 םינימה לבו הוקה יהת >' םינישלמלו
 לכו .ודבאי עגרב םידזה לכו ••־־־־

 דג •• ^ ־ : • •• ־ ז :

 ןייא וצ ןיגעך גוא איוט ףייחב)(גנושמנעב ץיקב) ביגגוא ז" ץטסעב םוצ תואובמ
 דהא;רעזנוא שמנעב גוא םפוג ץיד ןופ ז;וא גימעז בוא דרע רעד ףיוא (געשמנעב
 ץעטיגאב טסומ גוא טא;רמוג 'ןייא טסיב וד קד גץישטקב וצ ןלאי ע$וג יד איוו וזא
 :ץרא:ד טשטנעב אד רעד טא;וטסיב טביוליג דייני :ץלאי יד ןישמנעב טסוט גוא
 ןייא וצ ןאפ ןייא ףיוא ביי״ד גוא טיי״דיירפ רזעא וצ רפוש ןסיורג םעד םימ זאלב עקח
 ןעמאז וצ ןייא זעא לימא] גוא ןעל^אז'וצןייא ענעבירט ראפ 'ערעזנוא ןיבייצ
 טלימא] אד רד טא;וטסיב םןיוליג ■ןייב :דגאל רעזעא וצדךע רד 'ןופ ץקע ריןנ ןופ

 :לארשי קלא$ץי1ןופ ענסיוטקרפ ך ןייא
 ערזנוא גוא ןימשרע םוצ איוו וזא םתשורי ץיק_רטכיר ערזנוא ןדעק םוא וט הבישה
 טייקרעררט זנוא ןופ פא ומ גוא םידורי ןיא רעיר$ יוו יוזא םרעבע;םאר
 טייקמיראב רד גוא דא;מ טימ טא;אוד ז;וא רביא ץילא ץגיניק אוט גוא קפיז גוא
 טאה אד רד גיעקרעד טא;וטסיב טביולי;דייב :טפשמ"טימ טלעךי;זעא !ןאמ״נוא

 :טפשמינוא הןרדצ ביל'
 סאד לא גוא ןייז גנופאה ץיק.ל'אן רק# ןישלמ ןענייז םאו;יד וצ גוא םדישלסלו
 עעיד עלא גוא הילב ןיגיוא ץיא זא ץרעוו ץלאל ראפ לאז םמקעלש

 טנייפ ׳י םרמ



 תירחש תלפת

 ליה? :וניממ הדדסב םעינכהו ־ונסח רכשהו
 :םירז עינכמו םיביא רכומ יי המא

 חיכ לומע ינקז לעו םיריכמה לעו םיקידצה
 הג לעו םהירפוס תיב תטילפ לעו לא־שי
 ןתו .ועהלא״ףימחר אנ ומח ינדע קדצה
 ס&וצרמאב ףמשב םיחטובה"ל?ל בוט רכש
 :ונחטב ףכ מ שובנ אל םלועלו םהמע ונקלח

 :םזנידצל חטבמו ןעשמ :י הקא דןח? '
 ןובשח בושת םימחרב הדע םילשורילו
 אסכו .תרבד רשאב 'הכותב "י !
 העווא הנבו .ןיכת הכותב הרקמ ף־טע רת
 םסגאדזע? ט?א!הקנ? ״ נ^? ה?שת ן ןי^ב ונימיב בוךרב

 חחנזנב ב״תל
 :םילשורי הנוב יי התא ךורב

 המדרהו הלבאה ריעה תא) .םללשידילבא תאל ןוד ילבא תא וניהלא " םחנ
 ,ררזבה>היןרונ1עסס הברסהל .היגנ ילןןן הלבאה .הממושהו הרזכהו
 םיוא גוא ןיסייר םיוא דןיג וטסלאז זייב סאד ראג גוא ץועוו ןטינשרפ דלאב ןלאז םנייפ
 טביולינ וייב :געט ערעזנואןיא דראב ץכאמ גינעט רטנואייייז טסלאז גואןכערב
 :ענילוומומ ך גינעט רעטנוא טכאמינוא טנייפ איד טיקערב וצאד ־ולחי טאנ וטטיב
 זיוה ןופ קלאפ ץיד ץפ עטלא ך ףיוא גוא םידיסח יד ףיואגוא םיקידצ ך ףיוא לע
 ץדוי איד ןעיו)םידמול ע־רעייז ןופ נ;וביילב רעביא איד ףיוא גוא לארשי דניזיג
 וצרעדנעל עדמערפ ןופ רעניואוו ןייא יד קקז לארשי ץרא ןייק.ןמוקיגןידא ןנייז
 טמביעז ייז ןנייז טנייה רבא קדצ ירג ליט ןייא בוא בשות ירנ ליימ ןייא ןיראוויג טליימ
 גוא רעקלעפ ערעדנא ןופ ליגילפ יד רמנוא דנאל דמערפ ץיא ץא עדמערפ גוא םירנ
 (קוי רפ טוג טינ ןנייז םירנ יד ןנאז םימ?ח ערזנוא איול וזיא וצ טינ םידנ ןייק_ ץוש ןמענ

 ןלעוו גיבייא ףיוא 'יי!טימ קלח רעזגוא בינ בוא תמא טימי ןמאנ ץייד ץאייקז ןלעכיז רפ
 ט*אןוטסיב טביולינ ריינ :ריד ץא יק ןדע?'!יס רימי ןעד ןירעוו טמעש ראפ םינ רימ
 :םיקידצ יד וצ גנורע^יז ראפ ןייא גוא גנוגעהעל רעטגוא ץיא זיא אד רד

 םייקמיראפ ד םימ ץרעקה םוא ךיז וטסלאז םיריתי טאטש ןייד אוצ גוא םלל^חילו
 איז איוב נוא',טעריג טסאה וד איוו 'וזא ריא ץא קהור טסלאז וד נוא
 דלאפ וטסלאזדוד ןופלוטשד בוא אייבינ גיבייא ץיאראפ געטערעזנוא ץא דלא$

 :םייזקורי טעיוב אד ירד טאנ ומסיב טביוליג וייב :ןיטיירב ןא'ריא ץא
 ץרקורט םאו;יד גוא ץיצ ףיוא ץרעיורמ םאוו יד טאנ רעזגוא אוד טסיירמ םחנ

 ש|רא * ־ 'י ם״מ
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 תירחש תלפת
 ־זד־רבר הבוטמ ונעבשו המדאה ינפ לע ׳׳ימ?ל ימי
 בוט לא ייכ .הכרבל תובוטה םינשב ונתנש
 * התא ףחב :םינשה ףרבמו התא ביטמו

 :םינשה ףרבמ
 ץבקל םנ אשו ונתורחל לודג רפושב עשת
 תופנכ עבראמ דחי ונצבקו וניתוילג '•־:
 יחדנ ץבקמ יי התא ףחב' :ונצראל ץראה

 7י :לאדקי ומע

 הבישה
 החנאו זוגי ונממ רסהו הלחתבכ ז ־ י־
 םימחרבו דסחב ף־־זבל יי7 התא'ונילע ףולמו
 בהוא ףלמ י יי .רתאי ףחב :טפשמבו קדצב

 :<יט$שסה ךלשה ״׳•״״).טפשמו הקדצ ,
 םימנה לכו הוקת יהה ילא םינישלמל
 לבו .ודבאי עגרכ םידזה למו ••־־־־
 רקעת הדדמ העשרה למו ותרכי הדרמ ףיביא
 ץיא וצ ןיגער ;וא איוט ףייינ)סנושטנעב ץיקנ) בינ ;וא 1״ ץטסעב םוצ תואובת
 דהא;רעזנוא שט;עב ;וא ססוג ןייד ןופ ז;וא גישעז ;וא דרע רעיד ףיוא (ג;וט>טנעב
 ץניטינאב טסוט ;וא טא;רטונ ץיא טטיב וד קד ;ןוששנעב וצ ץךאי¥עןמנ יד איוווזא
 :ץרא;יד טזעטנעב אד רעד טא;וטסיב טביויינ דייני :ץרא;יד ץטיטנעב טסוט ;וא
 ןייא וצ ןאפ ןייא ףיוא ביי!ד ;וא טייהיירפ רז;וא וצ רפוש ןסיורג םעד םיו;זאלב עקת
 ןעמא)וצ ןייא זנוא לישאז ;וא ןעלזקאז'וציןייא ענעבירט ראפ 'ערעזנוא ןיבייצ
 טלימאז אד רד'טא;וטסיב םןיולינ וייב :דנאלרעז;ואוצדוערד'ןופץקע ריפ ןופ

 :ל&ל&׳י קיא? ןיי1 ןיפ ע:םיוםטלן יד ץיא
 ערזנוא ;וא ןיטשךע םוצ אייוו יזא םילשיורי ןייק.רט?יר ערז;וא ןירעק״םוא וט ה^ש׳ל
 טייק1ךעיורפ זנוא ןופ פא וט ;וא םי^ורן ןיא רעיו? יוו יוזיא םרעבעג טאר
 טייק^יראב רד ;וא דא;ינ טיו? טא;אוד ז;וא רביא ץילא ץניניק אוט נ1א ןצפיז ;וא
 טאה אד ־ח גיניקרעד םא;וטטיב טביולינ דיינ :טפשמ טיש טינעךינ ז;וא ךאש ;יא

 :טפטישינוא הקדצ ביי'
 םאד לא מא ןייז גנופאה ץיק_ל'אן רק# ןדעלמ ןענייז םאה יד וצ ;וא םינישלמלו
 ענייד עלא ;וא הילב ןיניוא ץיא זא ןי־ךעוו ץלאל ראפ לאז םטהעל#

 טנייפ ׳ר םדמ



 תידרש
 זוורב :ונימיב הרהמב םעינכתו רגמתו רבשתו

 ן םידז עינכמו םיביא רבוש יי התא .
 תיב ךמע ינקז לעו םידיסחה *לעו םיקידצה
 ירג לעו םהירפוס תיב תטילפ לעו לארשי.
 ןתו .טיהלא :י ךימחר אנ ומהו ונילעו קדצה
 םישו .תמאב ךמשב םיחטובה לכל בוט רכש
 :ונחטב ךב יכ שובנ אל םלועלו םרמע ונקלח
 ':םיקידצל חטבמו ןעשמ ל התא ךורב

 ןוכשתו בושת םימחרב
 אסכו .יתרבד רשאכ ה
 התוא הנבו .ןיכת הכותב הרדמ ךדבע ילד

 :םלועןינב ונימיב בורקב
 החנסב בייחל

 םילשורי הנוב יי התא ךורב
 " ז ז : . ד ־ ,

 -ד?רחהן הלבאה ריעה תאו .םילבור;ילבא תאו ןוד ילבא תא וניהלא
 הרזבה>היתונ1עסה הממ) .היגב ילבס הלבאה .האושהו הדיבהו
 םיוא גוא ןיסייר םיוא ךיג וטסלאז זייב סאד ראגנוא ץרעוו ןטי^שרפדלאב ןלאז םגייפ
 טביולי} ריינ :געט ערעזגוא ןיא דראב ץכאמ גינעט רטנוא 'ייז טסלאז גוא ןכערב
 :עגיליווטומ יד גינעט רעטנוא טכאמ'גוא טגייפ איד טכערב וצ אה רעדיטאנ וססיב
 זיוה ןופ קלאפ ןייד ןופ עטלא יד ףיוא נוא םידיסח יד ףיוא נוא םיקידצ יל ףיוא לג;
 ןידוי איד ןערו"םידמול ערעייז ןופ גנוביילב רעביא איד ףיוא גוא לארשי דגיזיג
 וצרעדנעי עדמערפ ןיפ רעניואוו ןייא יד ןענייז לארשי ץרא ןיימ ןממיג ץירא ןנייז
 טסביעז ייז ןנייז טניייה רבא קדצ ירג לייט 'ןייא בוא בשות יריו ליימ ןייא ץדאוויג טלייט
 בוא רעקלעפ ערעדנא ןופ ליגילפ יד רטנוא דגאל דמערפ ןייא ןיא עדמערפ גוא םירג
 (ץזוי רפ טוג טי;ןנייז םירג יד ןגאז םימכח ערזגוא איוו וזיא וצ טינ םירנ ץיקץוש ןמעג
 םאוו עלא וצ רכש ץפונ ביג גוא טאג רעזנוא טייקמירברד ןייד ןמורב לאז זנואףיוא גוא
 ןלעוו גיבייא ףיוא ייז טי£ קלח רעזנוא'ביג גוא תמא טימ ןמאנ ןייד ץא ךיז ןרעכיז דפ
 טא}וטפיב טביוליג ריינ :ריד ןיא ךיז ןדעכיז רפרימ'ןעךץרעוו טמעשראפמי) ריס
 :םיקידציד וצגגורעעיז ראפ ןייא גוא גנוגעהעל רעטגוא ןייא זיא אד רד

 טייקז?ידאב רד טימ ץרעק םוא ךיז וטסלאז םילשורי טאטש ןייד אוצ גוא םלל^זרילו
 איזאיוב גוא טעריג טסאה וד איוו 'וזא ריא ןיא קחור טסלאז וד גוא
 דלאב וטסלאז דוד ןופ לוטש ד גוא אייביג גיבייא ןייא ראפי געט ערעזנוא ץא דלאב

 :םילשורי טעיוב אד ירד טאג וטסיב טביוליג ךתב :ןימיירב ןא'ריא ןיא
 ץרעיורט םאוו ך בוא ןויצ ףיוא ץרעיורט םאוו יד טא}רעזגוא אוד טסיירמ םחג
 ר - * שויוא
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 תירודש
 >6ש הרקע ,רשאי רפח ה^ארן ת?שוי איהו .ב&יוי ןיאמ הממ^הן .,ד־ןובכמ
 לארשי ךמע תאיולימינ .םיבכוכ ידבוע הושריו .תונויגל הועלביו .הדלי

 ןקת םילשחך '.העבת רמב ןויצ ןכ לע ."ןוילע דיקק ןודזב ותהר .ב־חל
 .התצה שא! ״ התא י? .םהיללח לע יעמ יעמ .םקיללה לעי!ל!י?ל .הלוק
 בי?ם שא תמוח ל םא;נ הל היהא יגאר רומא! .הקונבל דיתע התא שא!ו

 :םללשורי ,דעבו ןויע םחינמ ל התא ךורב :הכות! היהא דובעלו

 :םויה לכ וניוק ךתעושיל יכ י .ךתעושיב
 :העושי ןרק חימצמ יי התא ךורב

 ונילע,םחלןמחלה בא וניהלא :יטלוק עסש
 יכ .ונתלפת תא ןוצרבו םימחרב לבקו * ־5

 התא' םינונחתו תולפת עמוש
 • ••• — 1 ץ •ו •* • ■■ :ונבישת לא םקיר ונבלמ

 :ונגע אד דיחי ן״א םגאו החמ *וצ רובצ תימתןז קא

 ונעמד לא ןפתלא .ונחנא הלודג הרצב יכ .ונתינעת םוצ םויב .ונגע ל וננע
 יהי.ינתעושל בורקאג ה:!ך .ונתנחקמ םלעקק לאו ונממ ךינפ רתקת לא; י":

 עטסיוו ראפ יד גוא עגתעיורט איד םילשורי טאמש יד גוארדיהתאי םילשת; ףיוא
 ןא זיא איז םד ןימחו ןופ גילעיורמ זיא אד איד ,עטסיוו רפ יד גוא עטמעש יבד גוא
 טמעש רמ זיא אד יד גוא ,גנוניואוו עריא ןופ טסיוו רפ זיא אד יד גוא',רעדניק עריא
 ריא בוא טציז איז"בוא ,טגיואיוו קנילד רגייקליירר טסיוורפ זיא אד יד בואהוב^ריאןופ
 יד גוא ,ןע^ואוויג םינ רךגיק ץיק.טאה סאוו .ישא ןייא יוו יוזא טמעש ראפ זיא פאןר
 טבלאיג יז ץבאה רעטעגפא טנידיג ןינאה םאע יד גוא ,ןיבלאיד ראפיז ןיבאה תולמ
 תועשל טימ ןיבא,ד אייז גוא דילעווש רעד וצ לארשי קלאפ ןייד ןפלאוויג ןבאה גוא
 ןעגיירר ךיללעטיינ ןויצ טוט םורל ','טא^ןיטשרביוא םעדןופ םידיסח יד ןגאלש רד
 ףיוא ייוו רימ םוט ץראה ןיימ ץראה ןיימ טיילש גוא לוק ריא ןיבעג טוט םתשורי גוא
 ,ענעגארשרד ערעייז ףיוא ןמורב םירעדיג עגיימ םירעדיג עגיימ ,ענגאלש רד ערעייז
 ^בליריתעליאיז ושסעוו רעיישטימ לוא קנ*ג ןא רע"? 04$ איז זמאה טאגודןעד
 ריא וצ לעוו ךיא גוא איבנה הילבז ךלוד ןילאווי;טגאזי; זיא םע איוו וזא ןעיוב רדיס
 :ןייז ריא ץא ךיא לערו דוב י> וצ"גוא ,טאג טגאז וזא ;םתא רעיומ עגיד־קייפ ןייא ןייז

 :םילשורי טיוב גוא ןויצ טסיירט אד ־ועד טא;וטסיב טביוליג ךייב
 ןייז גוא ץצאל^ש ןינןאמ דלאב וטסלאז דוד טקענק ןייד ןופ גגוצארפש םאד חמ תא
 עלא ףליה ןיידיוצ ןיפאה רימ קד ףליה ;ייד ךלת ץבייה רד ךיז לאז טפאשרעןל

 :ףייה 'ךלת טפאשלעה ץצארפש טנאמ אד ר'עך חימצמ טאנ וטסיב טביוליג ךייב :גאק
 ייז גוא זנוא רביא"ךיד םראב דד גוא ץ״ישאב ,טאג רמוא לוק רמוא וצ רעה עןי$
 ץיא םסיב את "ןעך ץליוו ןיטוג טימ גוא טייקמילב דד טימ הלפת רזגוא לבקמ
 ץזאל טינ זגוא טסלאז גי;יה רמוא טאג וד גוא תונחת נ־וא תולבח טרעה אד רד טאנ

 " :ריד ראפ ןופ"ךיז ןילעק, םוא גידי*ל
 ׳י ד״לל וננע
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 תירחש תרפח . .
 וארקל םרט הדח ־שא# רבד$ .ונגע ךילא אך?3 םוס • ונשרגל ךד?ח אן
 .הרצ תעכ הגועה :י התא יכ • עמשא יגאו םירבדמ סל דוע .הנעא ינאו
 קח רני גיא יעמוש התא יכ ן" אי םנייו יייי !ייא :הןלוצו;הרצ תע לבכ לדמו הרופ

 • הרצ תעב לארשי.ומעל הגועה יי התא ■יורי!ה־-ט איי סייא ״אל

 התא זוורב :הפ לב תלפת עמוש התא
 הלפת

 .:הצר
 ישאו ךתיב ריבדל הדובעה תא בשהו ־
 יהתו .ןוצרב לבקת הבהאב םתלפתו .לארשי

 דימת.
 :אבי חלעי ןעמ םגאז רעוסה ליו בוא שדוח שאר

 ר0ה דקפי עמ^ר ,ד^רך הארר 'עיגנו אבר הלע:וניתובא דדלאו וניהלא
 ןורכזו הרבע דוד מ חישמ ןורבח וניתובא ןורבח ונגודקכי ונגורכז •
 ןד? ה?וטלהמיל5ל ;זןיג3ל לאלש:תי3ףמע ל3 קיביוללחר ייע ם^יל
 םזין חספ ם־ה'יחל:הזה שלחה שאר םוי? "־יל םולשלו םיכומ םרחל םימשלו ד^דלו
 .הלוטל וב וניללח ל ונרכז :הזה תוכזנה גח םויכ ׳יי־*8׳'"׳* :היה תוצמה גח

^^^__ _ 

 ןנייז רימ ןעך גאט טסאפ קילגינייפ רזגוא ןיא זגרא רעפטנע טאנ זגרא רע$טגע ובען־
 טסלאז בוא טייקיטכעלש רזנוא וצ ןירעןכ טינ ךיז טסלאז וד ,הרצעסיורנא ןייא
 טעביגרזנוא ןופ ןדיי© ראפ מי4 ךיז טסלאז נוא זנוא ןופ הניכש ןייד ןיגראי1 ראפ טיג
 רעפטנע/,י זנוא ץטסיירט וצ דסח ןייד.ץיז ךאד זאל ,ייר#נרזינוא וצטגעהאנ ךאד ייז
 רדייאיאיבנה ן־חעשל זזךוד ןירארויג טנאזיג זיא םע יוו וזא ךידי ץפור רימ רידייא זנוא
 ןיוש ךיא לעוו וזא 'ןידייר ךאנ ןירעוו ייז ,ץרעןנטנע ךיא לערו ןיפור ךאג ץלעוויייז
 יד ןייא ,זיא הרצ ןייא ןעור טייצ רך ןיא טךפטנע אד רד טאנ טזיב אוד קד ,ץרעה
 טביולי4 וייב :זיא גנייא גוא הרצ ןייא ןעוו ץטיי$ עלא ץא רעמלישב ןייא נוא רזייל
 :הרצץיא ןופטייצ רעד ןיא לארשל קלאפ ץיזאוצטלע$םנעאד רעדטאגוטסיב
 :טעבינ סד טלעה סאוו טאג וטסי״י!טביולנ.ליומ רדעי ןופ תולפת יד טסרעה ת קד י}
 ןיא נוא לארשי קלאפ ןייד ץא ץלעפינ ליואוו ןייא ךאד באה טאג רעזנוא טאנ ה4ח
 שךק©ה תיב ץידיןופ שעראפ םוצ הדובע יד ןירעק,םוא ךאמ גוא הלפת רעייז
 טיס ץיזלבקמ לאמטסנעדוטסעווהלפת רעייזנוא לארשליד ןופ תונבלןנאיד גוא
 :ןליוו ן©ונ טימ ןמונניןא ץיז דימת טעוו לארשי קלאפ ןייד ןופ הדובע ך גוא ןליוו ן©וג

 גםאד ןעמ םגאו דעיםה לוחיסוא תא שדוח שאר םוא
 ןמוק לאז םע גוא ץיג ףיוא לאז םע ץועטלע ערעזנוא ןופ טאנ גרא טאנ רזנוא ונדא*א
 ם־גיליוואב ןירעוו לאז םע גוא "ןהעזיג ץרעוו לאז םע גוא ןיכיירנ לאז סעגוא
 נו'א '^ענעכעךט רעז^וא טנאמ רעד ןירעו/לאז םע גוא ןיליופאב ןירעוו לאז סעגוא
 ודי^9 |יפ ישנעכעךנ בוא ןרעטלע ערעזנוא ןופ 0עגעבעדי4 גוא גנולעפאב רעז^וא

 םאד עא טא^ש ענילייה יד םילשורי ןופ שענעכעךנ גוא דוד מכענק.ןייד ןופ ץז רד
 טיקילעזטייל וצ גנונירטנא טונא וצ ריד ראפילאךשי קלאפ ןייד *ןויפ שענעכעדינ
 .ש־ןח^אר גאט ןעזיד ץא שייי .דירפ וצ ץגעל וצ טייק.©יראב רעד וצ נואדא;נוצ•

 וגרכז ׳י ש״עס
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 תירודש תלפת
 םת םטחדו ה#** רכ־לנו :סיהיפ םרדל וב ונעישוהו .המ?ל1בוגן5$י
 :הסא םתרג !ינח ךל;לא ינ .וביני? ךלא ינ .ונעישוהו טיל? םש? • יגמ)

 ךחב :םימחרב ןויצל ךבושב וניגיע העוססו
 :ןויצל ותניכש ריזחמה יי התא

 "י״ייימזג* ?*>' הזראש ידולי ונחנא םידומ
 מ5\!י־ יהלאווניהלא״אח

 רוצ דעו םלועל וניתובא
 איח חצרא ינעב" ;גמ יטייח

 #יממ389> רעסנו ךל הדונ רודו ךחל
 י ""לי"5 י" םידסמה ונייח לע ךתלהת

 ךיסנ לעו ךל תודקפה 'וניתומשנ לעו 'ךדב
 לכבש ךיתובוטו ךיתואלפנ לעו ונמע םוי לכבש
 ךצע־ח ולכ אל יכ בוטה.םירהצו ךלבו ברע .תע
 :ךל וניוןל םלועמ יכ ךי־םדטת אל י? □הרמה

 : ם־סעו לער אד קאנ םנאז םידופ םוא תא חנ^ח םרא

 תואלפנה לעו תועושתה לעו תורובגה לעו ןקרפה לעו םיסת לעו
 :הזה ןמזב'םהה םימיב 'וניתובאל תישעש 'י

 שדוח םעד ץא זניא לע$אב בוא ןמט אוצ שדוח םעד ץא םא; ךזגוא זגרא ק;יד4 וגרכו
 גיא ףליח טימ בוא יניגי :ץבעל אוצ שדוח םעד ןיא ז;וא ףלעה גואגגושיטקב וצ
 גוא ז;וא רעביא ־ןיז םעיואב רע־ד בוא זגרא גילעזטייל גוא ׳ןיז םעראב ־ועד יתונמחר
 רעעלעזטייל* ןייא טסיג ח םוראוו ץגיוא ערעזנוא ץפאה רד וצ םוראוו זגרא ףלעה

 :טא; רע;ימלאב רעד ץיא גוא
 דעך טימ ןויצ ןייק_ץרעק םוא ךיז טסעוו ת זא ןהעז ץלאז ץ^יוא עךז;וא גוא הןיןחסו
 :ןוד ץיק.הקכש ןייז םוא םלעקסאוו טא;וטסיב טביולי;וייב :טייק£ירא$
 ערזגואןופ טא;רעך גוא םא; רעז;וא טא;טסיג וד סאד רדןקגאלריס םידומ
 רצישאג רד ןגעל רז;וא ץפ רקראט'# רעד טסיב וד יי! .גיבייא *וצ ץ־רעטלע
 םוצ רוד ץיא ןופ "ןלייצ רד ביול ןייד ןיילעוו גוא קקגאל רד ןרעוו רימ ףליח'ךז;וא ץפ
 ןופ גוא טנאה ץיד ןיא טרעפטנעי;־וביא■ זיא אד סאד ןבער ךנוא ץגעוו ןופ ןירעדנא

 ןופ גרא ץמלאהעב ד;אהןייד 'ץא טכא; עלא ןיחע־וו אייז םאוו'תומ^ג ערזגוא ץגעוו
 עניד גוא רך;ואוו ע;יד ףירא נוא זנוא םימ גאט עלא טסוט ת םאוו םיסג עגייד ץמחו

 םא;רשוג אוד ,גאט ץטימ גוא ןימאמ גוא טגילא טיי*'עלא קמ!יי1 םאוו טייקמוג
 םאד טא;רעגימלאב רעד וד גרא טיג דגע ץיק.ץבאה טייקמילאב רעד עגייל םאך

 :רד וצ ריז;ץ$אה גיגייא ןופ ,םייוא םי;לאון ץיק.ךיז ןף־א^י םילסזן עמל
 ל1- ׳י ■"מ
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 תירחש תלפת
 יאלמשח לח;ןקכ ןמזי !3 יהמהס ימיר
 המלל ןמ תטלע הךמ#כ וימי ־ ,
 םריכעהלו ףה־וות םריאהל לארשל ףס? ל?
 םהל ת־מ? םיכרל ףיע־ןרכ ,רתאו .ףןוצך יקחמ
 תעק^ םןד תא תח םביר תא הככ םה־וע תעכ
 םיכרו םישלח ד!ב םירוב;תרסע םחעק; חא
 דט םיע?ףו םירדס דיכ םיאעעו םיטעמ ־שכ
 םש תיש? ףלו ףתךוח ךכהיע דיכ םדמ םיקד*
 תישע ־יאד?" ףיכעלו ףמלועכישחקו לח;
 ואכ ףכ רסאו הזה םויהכ ןןד־ךעו הלח; העושת
 תא ודמו זןלכיה תא ונכו ףתיב דיכ־ןל ףימ
 יעכקו ףשדק תוריקכ תור; וקילךהח ףשדקמ
 :לחמףמשל ללהליחחוהל ולא הכמ יסי תמש

 רתסאו •כךרע ימיב יי־׳*
 הריכה ןשושכ
 עשרה ןסה סדיל? דמעשכ
 יכאלו גורהל דיעש׳דלשקכ
 דעו רעמ םידוהיה לכ תא
 דחא םויכ,םיש;ו ףט ןקז

/ 

 • • ז •1

 הלקלקו יח?? תא תרכה
 ול תוטשהו ותבשחמ חא
 וחוא •אהו ושאר?'ולומג

 :ץעה לע וימ תאו '
 םאר קמ םגאו םירופ םוא גוא חכוגח םוא

 ףיוא גוא טייקראט# ף ףיוא נוא גתזייל רד ך ףיוא גוא ץכייצ ך ףירא סיס" לעו
 ערעזגואוצ ןאטיג טסאה ת םאו;תומחלמ ,ץפ םיירטש ך ףיוא גוא ףליהיד

 י :ראי ץא טייצרד ץאגוא געמעגיזאד יד ץא ץרעמלע
 םאר ןמ טגאז םירופ םוא

 יכדרמ ןופ גע$ יד ץא יסי?
 ץא הכלמה רתסא נוא
 טפיוה יד י טאט^ רעד
 ן;אמ##יוא זיא םע זא טאטשז
 רגן טאה 'עןך דד ןמה ייז ףיוא
 גוא ץגיליט ראפ וצ טלאווינ
 ץריל ראפ ןכאמ גוא ןענע;רה
 עטלא זיב עגנוי ןופ ץדיי עלא

 ץא רעבייוו נו'א רךניק ע;יילק
 ץא געט ןעציילד ץא גאט ץיא
 שדוח ץמפלעווצ םעד שדוח

 רדא שדוח םעך'ץא טסייה םד
 וצ"באה בוא סמוג רנןייז גואי
 טימ וד רעבא חתאי :ץ^יוראב
 רפ וטסאה תונמחר םיורג ןייד
 גוא הי$ ןייז רא; טדעטש
 ע?יז ץ?יאל ראפ םסאה
 םוא ץלא טסאה גוא ןקנאדיג

 נוא פאק ץיז ףיוא טרעקיג
 בוא םיא״ק^הי; טאה ןעמ

 םאד קמ םגאז

 גוא יאנומשח ץז רעד והוחתמ ןופ גע$ יד ץא יסי?
 תוכלמ םד ןנאטשינ ףיוא זיא םע זא רדגיק 'עגייז
 הרות ץיד יי!ןיסע; רפ וצ לארשי קלא$ 'ןייד ףיוא ן£
 םע;ייד ץעזי:ן יד ןופ ץריפ רעביא ייז ןיבאמ וצ גוא
 ייב ייז וטפיב םימחר םיורג ןייד םימ וד רעבא ץליוו
 טגידקיג טסאה וד,מפאשגנייא רעייז טייצ ץא ןנאטשג
 טפאה וד ;טפשמ ריןייז טפ^מי; גוא גירק ערעייז
 רז^ומ"טסאה וד ,תומקונ עךעייז םרא ןא ןא^ניג תומק;
 אד ך בוא עפאלש יד ןופ טנעה יד ןיא עקראמיש ןעווי;
 ן^טנעמ גיגייונןופ םנעה ך ץא ן^טנעמ ליפ קרע ן^ייז
 ענייר ןופ טגעה ך ץא ץזעטנעמ עגייר םוא ך גוא
 גוא םיקידצ ןופ םמזה ד ץא םיעזגו ך גוא ן^ט^עמ
 הלות ןייד ןגךעל ייז סאוו יד טנאה רד ץא ע;יליממומ
 ןייא גוא ם&ד "שודיק ץיא ןא^ינ וטמאה ריד וצ גוא
 וצנוא,מלעךו ןייד ןיא ץגילייה ןייא בוא ןמא; ץסיורג
 ףליה עסיורג ץיא ןא$יג ומסאה לארשי קלאפ ץיד
 רד גוא .גא$> םעד ץא טגייה זא םוזייל רד ץיא גוא
 שעלאןנ ץא לארשי רד;יק.עניידןע'מוקיג קגייז ךא;
 ל;יה ןייד טמאריג םיוא ץבאה גוא שדקמל תיב ןופ

 . (ןא ןיבאה נוא'שדקמה תיב ץד טגי;יירי;ץבאה גוא
 הי,לת יד ףיוא רעדקק ע^ייז ן גוא ןיגילייה םענייד ץאלאפ םעד ץא םניי ץדגוציג

 וצ הכונח געט טכא יד גיבייא ףיוא טצעזינ ץבאה
 :"זעמא;ןיסיומב ןייד וצ ץ?יול גוא ןעק;אד

 ףיוא טלא\ויג טאד ירע סאוו
 :קדצל י3ךל? ק^ייה ״

 לעי



 תירחש'תיפת
 זןמ2• אקע־ד םמורתתדןרבתי םל5

 :דעו םרועל דימת ונבלמ
 :ףתירל ימ לכ םי?וט סרס^י בותיו ח■־־״ י }

 לודגה ךמש וללהיו הלפ ךורוי םידרה לכו
 ונתרזעו ונתעושי לאה 1בוט יכ םלועל י:
 ףטש בוטר יי התא ךורב :םמ לאה)הלה

 י :תודוהל האנ ךלו
 לע הרותית הרותכ ת&׳לשסה ה?ךי!ב ונכי? וניתובא יללאו ןעהלא ׳"*
 לזאיידק םע םיגחכ וימי ןי־יהא יפס הרומאה .ףדלע השמ די, " "
 ףלזי יימ 5 אשל : ,דעור ףילא וי;{3 ״ ד$ :זןןישה " לקמו 5 דומא?

 :םולש ףל םשי ,

 םימחרו דסחו ןח םייח הכרבו הבוט םולש םיש
 וניבא ונברב .ךמע לארשי לכ לעו ונילע ־
 ל ונל תתנ'ךינפ רואב יב ךינפ רואב דחאב ונלב

 הכרבו ההךצו ו^יו 11 1-1/ ומו 1ע״ו 11 1 111*114!״ו /מ י1 !םח תבהאו םייח תרות וניהלא
 תא דיבל זך־ת5?5 בוטו '.םולשו םימו םזמרו
 רפסבו ;ץ

 :םולשב לארשי ומע זד* ךרבסה ל התא ךורב
 ■עז;וא ןעמא; ןייד ןירעוו םביוה רעד גוא טביולג לאז ןיכא!עלא ףיוא גוא םלב לעל

 :גיבייא וצ דימת ךלמ
 ח טאוו תובא ך ןופ רדגיק עלא ץבעל ץטוג ןייא וצ ןא ביירק בוא בוחבו׳ "ת׳ישמ

 :ןעווי;תירב תרוכ יי!טיס טקאה
 וד תמא םימ קמא}ץיד ץביול גוא ץביול גיבייא ךד ןעוט ןיבעל'אד ך גוא ל^ן
 ןעמאנ ןייד םאד טא;וטסיב טביוליג וירנ:גיבייא ףליה רעזנוא ןופ טא;רד מםי3

 :ןיביול וצ ןייש זיא ריד וצ גוא םוג זיא
 םולש םי^ י * י • ־ . ._?. -

 םימחר גוא
 ץיד ןופ טכיל רך טיס ןעד הניכש ןייד ןופ טכיל רעד טימ םע;ייא ןיא ערא רטאק
 םד קמ טאה ריא ךךוד סאוו הרותייד טאנ רזנוא טאנ וד ןבע;יג זגוא וטסאה הענש
 גוא תונמחר גוא גנושנעב גוא הקדצ נואי דאגיג עכילביל ןייא בוא ץבעל עניבייא
 לאלק! קיא? ץד ץשט^עב אוציץגיוא עגייד ןיא טוגזיאסענוא די־רפ״גואץבעל
 טקקקב יאד רד םא;וטסיב טביולג דיינ :םורק ןייד טימ העש עלא גוא םייצ עלא

 י :דחפ טיס לאישי קלאפ ןיד

 # 1* |"׳^ י׳זי י ! י* "י-* י •י
 דמ נואןחגגושקבגוא 'םןפוגנוא םולש ךאדאוט טאנ ךיד ןיטעב ריס י
 ך^ואזנואשנעב/יאךשי קלאפ ץנאג ןייד׳ףיוא בוא ךנוא ףיוא אוט םימחר

 רפסבז ׳י ם*נם



 תירודש תלפת
 תובינ תחונו ,דמגו העושי,ה?וםזמנךפו םולגיו ,דמ? םדמ רפסבו "יי׳"
 םדומ םיתל לא־דו^ל תי? ךמע ל?ו ונחנ* ךינפ? בת?נ'ו רהע ־י

 :םאש3 לארשי ומע״ תא ךרבממ ״ ,רורא ךור? :שולשלו
 :ידא1נו דיצ ״ ףי#ל יגל ןוימל יפ דפא ןוצרל ויחי.

 ישפנו םויס ישפנ יללקסלו המומ רבדמ יתפשו עומ ינושל רוצנ ,דדלא
 לכו .'ישפנ ףודרת ךיחוצמבו ךתרותב ייגל החפ .הדרת לכל רפע? ־
 חור ינפל ץומ? ויחל :םתבשחמ לקלקו םת?ע רפה הרזמ הער לע םיהשוחה
 .למש ןגמל השע :יננעו ךנימי העישוה ךדידי ןוצלחל ןננסל :החוד י ךאלמו

 ןוצרל יירי :ךתו^מןה ןעמל השע. • ךתרות ןעמל -רשע. .ךנמ:ןעמל השע
 ימיד?? (םאשמ ׳י׳י׳")םלש השע :ילאוגו ילצ ״ ךינפל י3ל קנ׳דו יפ דמא

 :ןספי ורמאו לארש.י ל? לעו ונילע םלש השע:אוה
 ןווי ונימיב הריטב שדקטה תיב הנןיש וניתובא יחלא״עהרא י; ףינפלמ ןוצר ץ־ןי

 :ךתרות?ונקלח ־־

 תינעת ינדו תינעתה תלבק ינד
 י##* תינגדו תל$ק_תע$ב רע זומ אוזא גא^נ ל3ןנ$ ךיז ףי1א ליוו רענייא ןעוו זיא ןד רעד
 םיל^ש םי;תי^ת םער ליוו רע זא ן1?ע;סיוא רע ירש םוי גאמ םעד רע זוס תינעתא ץיז
 טסע; גזא זיא םתס םארו רד רעי1א ץ י] זא גוא ןיד לבק^ ןוצרל׳זיהי ראפ החנס זיז זיא
 זי$ ץזיקאפ רעיזוטאוזאיסיוא םי;יא;ת ץיןר םידז רע טאה ן4ל3ק9 ןדע;ראפ טא^ רע
 תי^תמ .ןעייט$ ןלעז^ ע;יסעם לימיס יי1ך זוז העדב טאהרניי^ ןערר .םעא;זיב ץיז ל3£?
 :קיז לי>££? טינ ירע ףראד טיד רא;רדא רובצ ןטיסןיא זיא םד הלח;הח£ זי3 רא;ןיטפא?
 5 ןוגדל ודדי רא6 קנאז ןיבר םעד תינעת םעד ראט ,דחמ יצ רע לאז תינעת ןייא •ק *ץרא לכקם ייא דענייא קוי

 ךינפלמ ןוצר ימ: .רחמל ה?לנ תינעתב ךינפל ינא דה םמלועמ ל? ץובר

 טכאדיג רימ ןלאי ה9ץו? עטונ בוא דירפ בוא גנושטנעב ןבעל ןופ ■ךוב ץא רפס3י
 דגיזינ זיוה םאר קלאפ קאנ ןייד גוא ריט רד רש וצןירעוו ןבילשיג ןא גוא
 ןייז טשטנעב אד דד טאנ וטסיב טביוליג דיינ :םולש אוצ נוא ןבעל ןשונ וצ לארשי

 "י :ךיר?'טמ לאלש:קלאק י
 ^ ץפ ןצפעל ע;יימ גוא םצןכעלש ןופ גגוצ ןיימ םיה■ ךיד טעב ךיא טא;ןייה דמא
 בוא ץגייווש םיא ךיא לאז ןימליש ךד? םעזו רנייא זא בוא טייקזאאפ ןדייר
 איד איוו גירעדיג ןישטנעמ ןכילטיא וצ ןיי!לאז בייל ץימ גוא ץלעפט^ םינ םיא לאז
 ,ץ^ס ךא;ץליוו ןיימ לאז תוצמ ע;ייד ךא;גוא הרצו ץיד ןיא ץראה ץימ ןיפע ,דרע
 ראפ הןןע ר$ןייז דלאב וטסיאז סטכעל# רימ ףיוא ץטכארט םאוי ך עלא בוא
 ןייד ןליוו םוא םע וט 'ןמא;ץיד ןלמו םוא םע וט .ןקזנאדנ עךשריז בראד רפ ינוא ןרע^^
 קמל :הךוח ץיד ןליוו םוא םע אומ טייק״ילייה ןייד ןיליוו םוא״ םע אוט" טנאה עטבער
 ךאל ףלעה ,תור? ער^ייז ןופ ןירעןו ןניוצי;םיוא ץלאז עטביליג ע;ייך םאר ןילימ םוא
 טניליווב ןיי!לאז לומ ןיימ ןופ דייר ך ייליי :רימ רפטנע נ'וא ט;אה עטכער ןיי! טיט
 רעד ץימ נוא רעקראטש ץימ םא; רמ רפ וצ ץראה ץימ ןופ ןעקנאדיג ך גוא
 ףיוא נוא ז;וא ףיוא דירפ ןינאמ לאז רך לימיה ץיז ןיא'דירפ טכאמ אד רעד .רזייל
 :ןמא םגאז ףיורך נוא לאך>י עלא.

 ץרמלע עך!;וא ןופ טא;גוא טא; רעזנוא טא;ריד ראפ ץליוו רעד ןידלאזס^ יהי
 בי; גוא געמ ערעז;וא ץא דלא^ זעדקמד חיב םאר ץרעוו טיוב;לאן סגן םך *

 :הרוח ןייל ץא ליימ רעזנוא
 ׳י םדעב
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 תידרש תרפה
 הנעתו יתלפת דץ^ל אבתל ןוצרבו הבראב ינלבקל יסובא יהלאו דדלא *

 '׳י־י !יייל י" :ה£ לב תלפק עמוש התא יב .םימל זןימחרב יתךיתע
 תינעת יניד

 טמ$ ך״ש דד.ינ# רדא ןטקאפ רע ףראר יג$ן םעד ראש סאוו ט?אנ יד טבייר^ ע״וש ףעד
 םוי טינ ר$א הקיבה םוי רא; זיא םי י?רא;ז# גע^ ,זיא דיחי תינגדו דדא ירוב? זוי;עת *

 תרעועט זא' טביילש ה״לש ־ועד .הרובקה תולע זיב טכאנ ע?נאג ך ןקץ־וט גוא ןסע
 ע3*וא יד ראנ ץיטשאפ טי;רהעק ןלאו תקנימו ץשאל&יי;טכער טינ ךא; טאה רע ןעוו י רח£זך
 ףיוא ןאפ;רד; ץיא ןבאה יי!קוי גוא .םיתי;עת םשע רע ואור טךאש#ינ ןא שיט םער ייב רא;
 ןי־ועוו רפ ןאס רד ריא ןאןכ םיתינעת עךעך;א ךא; רע געע ףיוא ךיז ט?אח •ך? זא טקנירט נוא
 ט־ןעהי;טאה רע סאוו גאע םעך ץא אקוד תא םינ רע רא^ םולח תי;עת ץיא רעי1א .'ץ9ע
 ץ?אה יירד אקת ןעס זומ גאמ םעד ךאנ רבא ףיוא םולח ץיז ןופךיז טאה רע יוו דלאב ץסע
 זא ם?י'ר£ ךורע ןחלזע רך.ץיז ריתה רדנ םעד וזא ןעייטש ןךע$ש זיב ןיטסאש חפ גוא טשאח;
 רך$ גיה$רע;אך תא גיט;אם טסאפ םאוו רד טביירש ה״לש רד .םיתי^עת עב־וא יך ןיא איוו
 ת$ת ברעי םוא טלאשינ םע גוא טיי? רא;ןייא רעףראיד תוחילס ץ״נא^ טינ ט*יאש םארו רד זא
 תקןקפמה הדועה החמ ךאנ רע גע$ בא? תעשב טאה רע ןעוו ץטסאש ט;א/זי?טי;
 רד טי^ לאז טאה תי^ת ץיא םאור דד .ץיז גהונ ךא; זיב ראנ ן$וגינ םיוא רזא תי;עתה תלעק
 ץיעדש ח״בו ז״ט רד נוא .םעעל רע ןיליי? ירי? טקאש םארו רד ןעיו ךיוא,החנם~ חלשת
 געק ץשע טיה ץל א$ך םיא טע? ןעק ןעיו זא ןיהייבוצ ןא העדב טאה תא געזןיירךירדא גע9
 זיא סאוו רד .תינעת ןייא טאה רע זא ןיבאז רע וצ ה^ה שאר ברע גוא ט?אנ וצ גאטיירש םוא
 ק$ייו# וצ ליוט םאר גאט עלא גהונ ךיז תי^תה תל?קב ןעסוגל סיוא טאה גוא טכאג

 ליש ץין ךיוא ריס;תי^ת ץיא ןיא רעגעע ץל לוש ץפ ךא;זיב ראנ ןטסאש וצ ר^ייל טל
 ןבש לעה רובצ תי4עתא ןיא טי4 ר?א לערוש ץמחו ט״וד תעש רוב? ץם'ןא1ן וזא רע גמ?
 טסאפ רע;י'א ןעיו .באב העשת תא רופ? םיי ץרעטש זיב ןימ?אש זט טייצ רא;ץיא רע?א
 םעך רעףרא״ד םולח תלעתאטריות?ש םוא ויא טי'ך רא;רע^לע רער זא׳רא;ןעייהז^
 רע לייוו ןיההאפ רעזןירי ךא; רעד םארו גא? ט?א;זיב טסאפי;טל טאה גוא גיהייכפ (לאשי;
 זא רע?א ץטלא׳ריג טי4 טיעו ת?ש גנוע טאה גא^יירפ םוא טיי? רא;דד ןעדי דיט^1'רע גע?
 רע רעדא רובצ תי^ת ץיא טלא^עי זיא םע סאוו רד . ץט?אפ ט;אנ זי?'טי;םיוא ט0ץנ
 ץרעדנא 'ץיא ךא; רע זומ טיייצ רא; טאק רובע ץיא ןיא רע ףואד רדא ץא טייצ ראי טאה
 ג^׳םעד טאה רע ןעוו רע?א ץןפקאש גאט םינורחא ך רעא ל# רדא ץא ץמאשיצ רא;
 תלעת םער רע געע םאמל דיח;תי;עת ץיא ץיז זא ירא;ןושאר רדן< ןיההאס לא;רע ןיע<)

 :ןירפש טיה רעד ט׳ריו ת?^ ןופ רד*< ץא ןיביא^ינ ןעיץרטמ רעדא ר?אע
 : ןוצרל ויחי ראפ ץעיו םאד תימת ןיפ חחגפ י1 רו לאז תינעת םעד ך אג

 אזהיר םך^ ם:ק.היה שדקמה תיב@ ןמזב ףינ?ר עחד רל^ םימלועה לב *בר
 םיברס ףיםחין ׳יתאו ומ־ןו ובלס אלא יגטמ קבירקמ ןיאו ןבלל איבמ! 1
 טועמ אה!ש ףינ?לט ןוצל יהו .ימלו יבלוד טעמתנו.תינעתב יתבש:ישקעו ר6בס
 ׳י־י זי*יל י•" :ינצרתו סבזמ׳ד בנ לע דקפל ויתברקה ולאב םודד טעמתנ?׳ ימיו יבלח

 וננע תלפת יניד
 ט?א2 זיב טינ טאהג יאעף ץ יא טאה סאוו רעד
 תא ן^ז טינ וגנע ץיק רע לאז ןט?אש וצ "
 רעטרעוו איד ראנ לאז רע טגאו בהז ירומ רך
 טגיוואד רע ןעוו.'ןגא;טי;ונתינעת םוצ םויב
 וגמ, ץל.רא; רע לא; ץזבעסעך ךא;החמ
 וצ וננע ןי?עג רש טאק ר^יא ןעוו .ןי^ו טי;
 ר?א קנןואד לאקא ךאנ טינ רע ףךאד ןי;אן
 לאז ןוצרל ויה.י רש ט^ע רד ךיז טאה רע זא
 טגאז ריזמ ץיא .ה;ךב רד ןא ונ^ ןנאז רע
 טינ רע טעמ אירש רך ןיא רבא החמ וצ רא;
 תא' ץרעוו טפאל^ ראפ ו״ח רע טעוו רע?אט

 ׳ר ש״עס

 ץא זומ ןזח ־ח ר?א ץטסאפ ןענאק טי;םעוו
 ץי! ץץ געס דיח;ןייא . ןיממ ךיוא אירש רד
 ה^עע זגאש יד טי; ר?א ןגא;תוחילס תינגדו
 םוא'ם1לח תימ?ת ץ יא טהאש סאוו רד .תורס
 ויהי יש ק*;ינע;החמ וצ רע לאז טדיו ת?^
 ךיוא רע ל>מ ח״ר םוא גוא הערב ץיא ןא ןוצרל
 תי^ת רעד .ץב<)טי;וג^ ץל תי-תי^ ץא
 איוו םי;ף עץד ךיילג זיא י;ן$ל ישיסח!י^
 וצ קמייל לחי ןיגעק רוב? ת\נעה ערעדת<
 םיתי;ע^ו עלא.ןמ<;ונען תא החמ בוא תיךח&י
 ;ךך.מ וצ םיעוב תכרב קאז ןזח רעד ףראד

 רעה



 תירחש תלפת
 : רוגנ יחלא ראפ החמ םאד קמ שגאו םסאפ ןמ קיו

 יצ רעט טי;רונידו םאל ףי1רך ה$ךו ןיבא? טא;בוא טא;ןייזנ טא;ןטלעוו עלא ןופ רעה
 בקשו פח?ל םהרבא ןרעט?¥ ע^יס 1יפ
 גיא רעהךאטש גיא רע$י1ך רעד טא; רעך
 טא;רע 'זייא גיבייא בוא טנייח רעטיצבראפ
 גיא ןיביוא ןיפ .ןיטלעיי עלא רביא רעה גוא
 יתאשינ טסאה יד רעס ןייכ ׳רע זיא ןיזאיא
 ע;יד וצ ץעראה ןיצנאנ טיז? ץשטגעטםעל
 ףיז ןיקראטש ןינ טייצ רעלא יצ ןעטא;ןייד
 אד יוטאנ יד ןינעוו ןיפ ןעק;אלי;עץיב יד
 ןא שי־־לפ ניא טילב ־חע רל ןיפ ו?;עפ#א3
 עזייב סאד ןייגאס* אל״איל ןישטנעטםעך
 ןשנעמ םעל ןיצייר יצ ןא גדנעטו?־ ןקנאלינ
 יטסאור ץלא טה;ך םענייד ןיפ ןירעק פ־א יצ
 םעל ןיבירפ איצ ׳עךל רצנ םעל ןיפאז&׳אב
 רביא ןיקראט^ טלע! ףיז רע ביוא ןיז?טנעט
 םעל ןיא ןיי; איצ גוא ןעק,נאךינ עקיב ע;יד
 ןק;אדיג עטינ יד ןסיימי;ךא;גיא געע ןיטיג
 באס ךיא העז טייש? הן1ת רע;יד ןיא זא
 טי1ט םעל גואקבעל סאל רד רפ יצ ןיינעגינ
 רעבא ׳ ןיבעל סאל ןילייוו רעד טהלא! גיא
 ןעל םיא ןע^יויצאב וצ רעווז? רעיל זיא םע
 בייל ר^ימ ןיפ ןיז?ט;עט םעל ןיא טזניק רע
 ט;ע;וירד ןיאםיא ןאךדטפעלאב רעגיאןא
 ןיא טטיק רע זיב םיא ןיפ פא טי;טזאל גיא

 ןיפאז?3 םסאל וד טא;ןייזנ טא; .דרע רל
 ןיז?ט;עט םעד ףליה ןייא גוא טסיירמןייא
 ז?ט;עטרל ןעיו טילעוו רעל ז?;עעעו?אב ר$
 טיט טא;יג ןיד'ןיפ סגייא טראע רעעיא
 יצ ןקנאדיג ןיזייב רל גניציד ןא ןפיירגנסיט
 רעלא ףאז? ןייא רעלא ריעש ןייא ןעמ״מ
 לעסליטען רלא ביוט ןייא רלא ןאראב ןייא
 טולב םאל גוא שיילפ ריא ןע;ערב ראס וצ
 ץנאזכ אוצ טלעצניא גיא ןע;שלפז? איצ

 ןק^דינ ץזייב םעל ןיגלאפ יצ טינ גיא ןאז;
 ןיפ ניא שיילפ ביא טולב ןיפ ןעזניק אל אד

 םע;יין גאטלדאוו גוא דליב ןייא ליפ ץינעול
 רד גיא ץבע;רפ םיא טסליוו יד ןעל ץבעל
 רעזנוא ד;ין ןיפ ןינ םהיא רעביא ןעטעראב
 טרעטז? רפ יטסאה ד;יז ךניא ניא ןרעטלע
 טייצ עלא טאק ךיביש ןיד סאל זיוה םאל
 ןעז;םאל חבזמ םאל ךרא גיא ן;ירד טעירינ
 יצ עלאנוא טכארבנ ףיוא רעב$$ אד טאה
 ניא טריפ יצ זייא טייקילייס רעל יצ נניטבד
 רעתניז ךיא באה טנייה ניא ,ןיבאלבייצ

 טי; באל ניא בייל ןייס טךייפי; שטנעט
 טי;ליוו ךיא סאל ןקנירטע; 'טי;ניא ןיטע;ינ
 גיא שיילפ ןעל ניא טילב ןעל טפארק ןיבע;
 ד טיטאד ריט ןשימצ ןיפ דליש ןועט יצ טי;
 ןייז ןילא! ןעק;אךי'; עקיב גיא טרעפאה
 ן;ד וצ ןיזיירנ פא לא;טי;ךד םל טבעיישינ
 רפ םע;ךיטהאטלא טאנ .ןטא;ןניליייר ןייד
 ךיא םל טליצניא גיא שיילפ גוא טולב םל רד
 ןייז רד אייביזאל גיא טנייה טרע;יטי;בא0
 ךיד יצ טיורב טבאריט טיעה ךיא זא ןטיגיגנא
 ןעט םאל טליצ;יא ני'א שיילפ גוא גניטבעז?
 קאטז?יג ש;עבעלי;ךייא יציטבאוביג טאה
 עלא ריט ןופ פא איט ניא נניניטפע;ע;ךיד
 ןייא !יימ ריס בינ גיא ןפנאליג עקיב
 גיא ןינחאה ןיצנאנ ןיטיס רד ןע;'ד יצ ע;יד
 ךאט גיא שיילפ ניא טולב טוג רליוו ריט בי;
 איצ גיא טאעי;ןיד ןיטיה יצ גיטפארק.ךיט
 גוא ןקנאדיג טינ ןעל טייצ רעלא וצ ןיגלאע
 סאל :יא ,ןיזידו ןיטיג יצ ךיט יל עלא ןע;יד
 רלניק ע;ייט קזייינ רטניא גיא ןדיפ לא!ךיא
 רע;יד ןיא געוו ןיטנעיל ניא ןיטינ םעל ןיא
 יצ ניא ןאט לעבייא ןיי1 ןשטנעט םעל ןק^יידינ :ןטא ןטא;םטא;ןיא ראינ איי)סאל הלות

 : יודיו קס סנמ החנמ נ וא תירחש ו* הרשע הנמש ךאנ

 ץ&ו׳ • ונתנחתמ םלעתת למ ונתל״ת דץג?ל 1<בת וניתובא יתלאו !ןניהלא
 וניתובא יהלאנ ונירדא " ףיינ^לי רעול ףרוע יפלנו םינ? י!ע וגא ־ ז':

 .וגןסח .ונד! .ינארהו .וניוור :י?ד ונר3ך .ונלזנ .ונךנ3 ,ונמ^א :ונא^ח וניתובאו ונחנא ל;א .ונאטח ארו ונורגלםיקדע
 .טלב? .ונוזאנ .ונדדן .טימ.ט?זי1 .עךטי(עיז:ךכ?׳ונל?9
 :ונעתנזת • וניעת .וננעת .ונתח^ .ונעזנל :ףרע ונישק .ונרד? .ונעשי? .וניונן
 ונילע,א?מ ל? לע קידצ התאו ^ ונל הע אלו םיבוטה ףיטפפיטטי ףיתוצמה ותס

 :ונעפיךד ונחנא!^ תמא 'ב

 ןורחמ :םך$? וי^ל תעדוהב .ם־ןננףי;?,דל "תעו ןונחתב :םיטחךד לעכ אוה
 ר םיעפ לפא
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 תירחש
 :ןעי יי ■ודיו םויכ .ןןא!רמ הסח;ףיפ;כ ל?בי :בוחכ זז^ת? 1מב . 30 ף**
 ב$קתו ונתעוסי ןיזאת :ז$ וסע ביןי^ד םויכ •ם?׳א החסהו עז^פ לע רובעת
 7אדניו ?גפ לע ;־דובעיו :י־0$ םז^י ."ם2׳ב אךנד םויב .י*

 םפ;אלדסח רנ".ת"*, " ־:הןכנוהאטתוע#פוןועאשנ״
 הבושת ימי תרשעלו רובצ תינעתל

 י״י ׳י יי ייייי 7״ ״׳״ ״י ״
 ־ :(־ךינפל ונאטח ונכלמ וניבא)

 ונל ןיא ונכלמ וגי5א
 ןעמל ונמע השע ונכלמ וניבא

 ן הבוט הנש ונילע (שדח ת-י״עב)דרב ונכלמ וניבא
 ז ן תושק תורזג לכ ונילעמ לסב ונכלמ וניבא

 :וניאנוש תובשחמ לטב ונכלמ וניבא
 וניביוא יתצע רפה וני

 ן ונילעמ ןיטשמו רצ לב הלכ ונכלמ וניבא
 ן ונגירטקמו ונניטשמ תויפ םותס ונבלמ וניכ?
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 :־ףתירב ינבמ דמשו

 :־התלחנמ היפגמ ענמ ונכלמ וניבא
 :וניתונוע לכל להמו חלס ונבלמ וניבא)

 :־היניע דגנמ וניתאטהו וניעשפירבעהו החמ ונבלמ טיבא
 ^:!וניתובוח ירטש לכ םיברהיזןימםרב קוחמ ונבלמ וניבא
 רעזנוא רטאפ רמוא :ריד רפ יע טגידביזיב ץבאה ריס גיניק ךמא רטאסרמוא וניבא
 רעמוא םורד .גי;יק רעז;וא טסיב אוד ראנ גי^יק.ץיק.טינ ץבאה רימ גיניק
 גי;יק.יעז^וא רטאפרעז;וא :ץגעוו ןעמאן ןייד ןופ ז?וא םיז? אומ גיגיק רמוא רטא$
 ערא זנוא ןופ לטגסיי!גי;יקרמוארעטאפ רעמוא :ראיי טוגא ז$וא ףיוא זג^עב
 :םיא^ערזנוא ץפ תובבחמ ידלטבס אייזגיניק רמוא רטאפ רמוא :טץןמ8ןךאה
 רטאפ רעזנוא :טנייפ ערעמוא ןופ טאכ ך ־ועטש רפ גי^יק רעז;וא דעטאן• רמוא
 :זגרא ףיוא סטנעלש ןידיירסאוו עלא גוא רגיליילאב עלא ד בעל ראפ *גי^ק רעמוא
 גו** רעעוה בוא דרעויז^ ןייאנוא דךאמ ןייא ד;על ראפ גיגיק רמוא י־^אפ רמוא
 רעזגוא רטאפ רמוא' :טאביג ץיד ץ טלאה םאזו יד ןופ גנובךאד רפ גרא שנעןכץי9יג
 ייז גרא ביג רפ גיניהרזגוא רעטאפ רמוא :ברא ןייד ןופ הפגמ ןייא דייס ראפ גדיק
 גוא דגיז ערעזנוא פא'העמ גיניה רעזנוא רטאק רעמוא :דץז עד^וא עלא 5!צ לחומ
 ליפ ןייד טימ פא העמ גיניה רעז;וא רטאפ רמוא :ןגיואע^ייל ןופ טייטהימ ערעמוא
 ־רעה גיניןר רעמוא רטאפ רעמוא :ןרל״ו# עדעמוא ןופ רע$י£ עלא טייק_סירא3 רד



 הליענל
 (יונמתח)

 (ונמתח)
 העושי הלאג רכסכ

 ,ונכתב ונכלמ וניבא
 הלכלכו הקנר© רפסכ

 וננס? ונכלמ וניבא
 ;תויכז רפסנ

 ,ונבתכ ונכלמ וניבא
 הליחמו החילס רפסב

 (ונמתח)

 (ונמתח)

 <ונמת!ד:
 ו**

 תירחש תלפת
 ךינפל ,המלש הבושתב ונרדחה ונכלמ וניבא

 :ךמעילוחל 'המלש האופר חלש ונכלמ וניבא
 ן ונניד רזג עור ערק ונכלמ וניבא

 ;ךינבל בוט ןורכזב ונרכז ונכלמ וניבא
 תבושת ימי תרשעל , רובצ תינעתל

 ונבתכ ונכלמ וניבא | ונרכז ונכלמ וניבא
 •:םיבוט םייחל

 ונרכז ונכלמ וניבא
 5 העוצרו הלאגל

 ונרכז ונכלמ ונ'.
 ;הלכלכו 'הסנרפ

 ונרק1 ונכלמ1 וניבא
 י ;תויכזל

 ונ־רפז ונכלמ וניבא
 • ־ *•־,־.,, ז הליחמו החילסל
 :בורקב הקשי ונל חמצה ונכלמ וניבא

 :ךמע לאך1קל חק.םרל ונכלמ וניבא
 ;ךחישמ ןרק םולד ונכלמ וניבא

 :ךיתוכרבמ וניד:אלמ ונכלמ וניבא
 . :יעבש ונימסא אלפ ונבלמ וניבא

 ז ונילע םחרו םוח ונלוק עמש ונבלמ וניבא
 ;ונתלפת תא ןוצרבו םימחרב לבק ונכלמ וניבא

 עצ;א;אקיזןי עעקרעןביא רוןא$רעזנוא :ריד רפ וצ הבועית עןזנאב שיו? םוא זגוא
 ןיםנעלש םער םיד וצ ליביק ךבוא רעשאן ךנוא :קעלעי ערע׳ביא עלאוצ תאופר

 :רד רפ וצ עיעבעקעדיב םוב ןייא וצ ז;וא קעדיב עביק ךבוא רמא|1 ךנוא :ץד רזג
 גיניק.רעזעא רשאק רעזןוא :ןיבעל שונא וצ'זנוא קעיריב עביק.ךבוא רשאק רעזנוא
 ק^ידיג גיניק רעזנוא רשא$ רעזנוא :ףליה ןייא וצ גוא גנוזייל דד ןייא וצ זעא קעידיב
 וצ זעא קעידינ עעק רעזנ־א רעםא$ רעזב־וא :זייפע* עטונ ינוא הןנרן וצ זנוא

 ר$אן ךנוא :בבובעב ראפ וצ זנוא קןיידיב עביק.רעזנוא'ר?אפ ךנוא :טךנישקעךיב
 גימי דע1|יארטא$רעזבוא :ףלדדןייא׳דלאפ זמאיוצןיגזארפ^־ףאמ עביק ךבוא
 *)ייא בייה עביק.רעןבוא 'רטאפ ךבוא :לארק׳י קלאקןיד ןופ טפאפירעה יד בייה רד
 ערע^וא ליפ רעד עעק רעזנוארעשא{!רעזבוא':ןיטבלאזיב ןיד ןופ טפאעידעה יד
 טיסתדצוא עלעיבוא ייפרדעעק ךנוא רשאןרעזבוא :גנושטבעב ןייד ןיפ טבעה

 רד בוא ן׳יעיא? ,לוק רעזעא ךמו גיביק רעזנוא ־ךאן 'רעזנוא :שייקישען
 *מ.־ ־ * ׳ד ם״מ
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 תירחש תלפת
 נ ונתלפתל םומש רע# חחפ ונכלמ וניבא

 :ונחנא רפע יכ רוכז ונכלמ וניבא
 ;ףינפלמ ם,ריר 'ונבי#ת לא א;ונכלמ וניבא

 תעו םימחר תע# תאזה העשה אהת ונכלמ וניבא

 ן ונפשי וניללוע לעו ונילע לומח 'ונכלמ וניבא
 :ך#דק םש לע םיגורה ןעמל ה#ע ונכ *

 םיחובמ ןעמל השע ונכלמ וניבא
 וניבא

 :ךופשה ךידבע םד תמקנ םוק;ונכלמ וניבא
 :וננעמל אל 'םא ךנעמל השע ונכלמ וניבא
 י 5 ונעישוהו ךנעמל השע ונכלמ וניבא

 :םיברה ךימחר ןעמל השע ונכלמ וניבא
 ארונהו רובגל לודגל ךמ#'ןעמל' ה#ע ונכלמ וניבא

 ■ :ונילע ארקנ#
 ונקע ה#ע םישעמ ונב ץא יכ וננעו וננח ונכלמ וניבא

 :ונעישוהו'דכהו הקרע
 רעל טיט טעביג רעזנוא גנאפטנא גיניק רעמוא רעטאפ רעמוא :ז;וא רעביא ךך
 ץפ'ץרנןיוט '1 ןימן ניניק רעזנוא רטאן רעזנוא :ןיליוו ץטונ טיט גוא םייקמעראב
 זא קןיידיג ניניק רעזנוא רטא{י רעזנזא :ןיי;'ףיורא לאז הלפוו ך;וא זא לטיה םער
 טינ זנוא טסלאז וד לד טעב ךיא גיניק.רעזנוא דטאל רעזנוא :ררע ־וא; קנייז ריט
 םייע ןייא טייצ ד ן״י זאל גיניק רעזנוא רוןא'$ רעזנוא :ריד ראפ ןופ'רע1? ץלעק.םוא
 רעל גיניק.רעזנוא רטאפ רעזנוא :ריד ראפ ןיליוו ץטוג ןופ גוא טייקמילאב רד ןופ
 רעזנוא רטאש רעזנוא :רלניק עניילקעלעזנוא רע;יא גוא ז;וא רביא ךד םעראב
 ןנילייה ןייל ןיגעל ןופ ןראווי;ןיבאלוק רל ןיטייצ ראפ ןת םאל יד ןינעוו ;ופ וט גיניק
 טכעליי;ןיטיד ראפ ןת םאת יל ץנעל ןופ וס גי;יק רעז;וא רטאפ רעןנוא :ןעמא}
 ןיפיטנעמ ד ןיגעוו ןופ ומ גיןיק רעזנוא רפאט רז;וא :טייקרזנייא ןייל ןינערו ץלאלי;
 ןייר ןריל םוא רעטאוו גוא רעייפ ןיא ןיפלאוו ןיטיי* ראפ טזאיינ •ןיז ץבאה סאל
 םכעןר ענייד ץפ טויפ יד ץנעוו ץפ וט ביניק רעמוא רפאל רעונוא :ןעטא}ןינילייה
 ביוא ןימל טנייד ץפ 'וט גיניק רעז;וארםאפ רעזץא :ץראווינ'ןיםא;ראפזיאםאל
 ני;יק ךנוא רזןאן רמוא :ןימל טרעזנוא ןופ ןאטיטסלאז אוד טדעל טינ קת "יימ
 לט ןייל ןי לי י ו םוא וט גיניןי ךנוא ר?אפ ךנוא :זנוא ףלעה נוא ןימל טנייל ץפ אוט
 ןעסיורנ םער קמאנ ץיד ןיליויו םוא אוט גיניה רזןוא רטאפ רמוא :טייקמילאב רד
 גיןיק רעזנוא רעמאן רעזנוא :ז;וא ףיוא ץפורי;טלעל םאל קגיטבלאפ 'םער נוא
 זנוא טיט וט קלעל עטינ ןייק_טינ ןיבאק ריט םתאל זניא רפטנע נוא זנוא

 :זןוא ףלעה נוא דאניג גוא טייק״יטבגתיג
 רודל י ׳י
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 תירחש תלפת
 *?י קנזןאנ מ־!.גמ מיי1ליז1ר £> סיד• .חנמ .ח׳ר .ןימי ןך>_ איד ץא םינ םןאז קס מ*ת■ 9י איו קעידיאד
 בריק*■"׳יבדו •גמר^ח^ .:ש^ר^ה^צר■ הי־ ד~ תנ ןדיס ח׳ר!דפ.דךאד׳י.־סומל״ל•;0ך
 (יכ םגוון בדינ ג1א ח״ד ברי ןדח,םיכ ןד* 1אם םנד ר*$ ם*יו החמ ו1 קס םג#ו גי© נ6ןו ףו ןיא .ןי*ח ח״ר ח1 כד•

 :איךדא© סאוו חחגס *ונ *וי

 :ונעישוהו ונילע םחל ףינפל ונאטח ןונחו םוחל
 ?ל יביוא וצלע! לא ה^ובא לא יתחטב ףע יחל,א :א^יא ישפנ״ ףילא ־ןודל
 ףיסוחלא ינעידוה " ףיע־ח :םןניר סדנובה ושבי ושבי אל ףרק לע םנ (
 :םויה לע יתרק ףסוא יעשי יתלא הולא י? ינדמלו ףתסאב ינכיללה :ינרסל׳
 ף־ןסס? רוכזת לא יעשה ילוע;] תואטח :הסהסלועסיע ףךשךג״ףי9הר ר?ז
 ולדי- • וללב םיא1ןח הרוי ןב לע י; רשיג בוט :" ףבוט ןעטל התוא יל רע|
 וחיר? דעומ תמאו דשר " תוחלא לע :וברל םיננע דסלו ט$שס3 םיננע
 ונרוי " אלו שיאה ה)יס :אוה בל יע ינועל תהלמן " ףסש !עסל :ויתחנז!
 גסעילוהל וחירבו ויאריל "דוס :ץלא שליו ועלזןןילת ב^נביושפנ :רחב!דןרדט
 :ינא ינעו ריהי,יב יננהו ילא הנפ :ילגר תשרה אישי אוה י5 ל לא דיטת יניע

 גיתיאטיד לעל אש!ילמגמ דנע האל :ינאיש־ יתוקוצמס וביחרה ילבל תורע
 י9 שובא לא ינליעה] ישפנ הדקש :יניאנש בסל תאנסד ובל יע יביא האל
 ףיוא •יל* :ץבייה ףיוא הבשחמ ץימ גוא ןיליו) ץימ ךיא יט טאנ ריד וצ ״ ויל״ .־חלל
 ףיז ןילאז םע ץועוו םמעש ר? םינ ראן ךיא ךימ ךיא רעניז רפ טאנ ןייה ריד
 טטעש רע טינ ןידעל ריד וצ ץפאה םאו,ו יד ערא" :רימ ףיוא דנייפיעניימ ןעיירפ טינ
 גידייל עללנא ץנאמ טאוו שנלזג ך רעקרעפ יו ןיועוו טמעש 'רפ ןידעוו יי! ,ןיידעו)■
 ,*יייי׳י :ךימי ץרעל ץנעטש ע;ייד נוא ןמיוו ךימ ךאמ ןנעוו ענייד •!■־■״ :באה רעיי! ןופ
 ץימ טאנ ןיימ טליע וד סוראמ ךיט ןידעל גוא טייהראונץיד טימ ץריפיךימ ךא0
 ■״־> תולנ ןיא ןעט טניימ םאר גאט ןענאנא' ןיפאה ךיא'אוט ףליה 'ןייד וצ ,רעפיעל
 יניז ך ׳י*•" :גיבייא ךאר זיא םאד ןעד דאנינ ןייד :וא טייקמירב רעד ןייד קגיידיב
 עניד םימ קק,]יידינ ךימ יטסלאז דסח ןיד יוו ןיענאמ דד טינ וטסלאז טניגוי ןיימ ןופ
 תא גימראפ טעער :וא םוג נ• :טסיב ה־ב טאנ ח םאווטייקטוג ןייד ץנעוו ןופ םידסח
 דייי :געלהישונ ןיא ןדעק.םוא ךיז ןילאו יי!ע;ירניז ך טנירערינוא רע טזייוו םורד טאג
 ד טנירער נוא םיאנוש ע־ועיי]ץא טפשמ "א טומ רע םאוויטרש יד ץלפ טפאמ רע
 טיט גוא דאענ טימ זיא טאנ ץפ ץגעוו ד עדא ל־ :געוו ןייז ןיא ןייע ןילאו ייו שיו-ע

 טאוו ןמא;ץיד ןגעוו ןופ קמל :הרוחץיזנוא תירב ןיי! ;ייטיה םאוו ירוצ גיטפאהראוו
 רעלעווי■ :ליפ ןנדייזעשמאחדניזעניימ ץבענ ר? ושטלאזסיורנ גוא ךיוהחא
 רעסאוונעמץטוג םעדןיא ה׳ב טאנפיא טגירעל טאנ רפ דץז טעראפ םאוו שטנעמ
 גוא רבק.ץא ןיניטבענ רעעיא ץטונ םימ טעוו בירי ןיי!י־׳" :םלייוו רדסיואיךיז םאד
 ענעטיאהאב ף יי> :טלעוו רד ףייוא ןייז !ךילצט ןילעוו ייז ןענעשלנ ץלעוו רדנט ענייז
 .דלוב י׳שה טאה ףיורל םיא רפ ךיז ןיטכראפ טאוו ך וצ ןיהעלפטינא םאנ טעא5'ןבא!
 םאנ וצ לא? עדא קגייי ייביוא עגיימ יעי :ןעסיוו יי!ןיבאמ לאו רע ץזעווי;חיךנ
 םוא ךיז דעק,"" :סיפ עגיימ ןיפאח םיאנוש ד סאוו ץענ רד ןופ םיוא טהיצ רע שוראוו
 ץב ךיא גוא ליפ ןנייז םיאנוש גוא רענייא ןיב ךיא םחאוו ךימ גילעזטייל'גוא ->״ יצ
 ץפ ,רעמ ץלא טרעוו םע ןישיילב ךיז ןעוט ןיצ־ואה ןיימ ןיא סאוו תורצ יד ׳יייי :סורא
 ם״קילימ ץימ נוא טייק.מחא רדא ןייפ ןיימ העז .י״י :םיורא ךימ איציויטסגנא עגיימ
 טפאשינייפ גוא ליפ קניי!טנייפ עץימ העז ""י :דניזענייט עדא ףיואיבינ ראפי גוא

 :טנייפ ךימ ״!ץבאה וזא ןלזנ ןייא ןיזעווינ טלאוו ךיא יוו דזיילנ רעביור ןייא ןופ
 םיח ואו ׳י נ׳"
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 תירחש תלפת
 < םדול8 הלפ :ףיתוק י? יןח£ ר^יו □ח :ך? יחישל

 ץתונש ללמ ל*<ל$ד הך?י אוה! :ויהידן
 ללמלארמד

 אוהו
 :גאםשדענאד נ זא גיףנג*כ ןמ םנאז םאר

 ךדסח ונממ ךימחר אלהת אל ;י התא:
 םיוגה ןמ ונצבקו וניהלא " ונעישוה :ונור* רימת ךתמאו
 תונוע םא :רתלהתב י חבתשהל ךש־ןק םשל תודוהל
 אלזארות ןעמל החילסה ךמע יב :דמענ ימ ינדא היז רמשת
 ונינוע םא :ונילע לומגת וניתנועכ אלו ונל השעת וניאמחכ
 םלועמ יכ ךידסחויי ךימחר ר'כז:ךמשיןעמל השע יי ונב ונע
 העישוה ידבקעי יחלא םש ונבגשי הרצ םויב יי וננעי :המה
 ;ןיא יכ וננעו וננח ונכלמ וניבא :ונארק םויב "וננעי ךלמה
 ינדא התעו :ךמש ןעמל הקדצ ונמע השע םישעמ ונ?
 .הקזח ריב־ םירצמ ןדאמ ךמע תא תאצוה רשא וניח?#
 ךיז באה ךיא םוראוו ןילעוו טמעש רפ טי)לאז ךיא ליצמ ךימ ייז גוא בייל ןיימ טיה
 ךימ לא] זיא רימ ייב״סוו טייקגיטראפ טכעל גרא טייקצנא) םד םח :ריד ץא טצישאב
 :ןיטםג/א עגייו עלא ןופ לארזק עלא סיוא זייל טאנ ־יי* :ריד וצ ףאה ךיא סוראו)ץטיה
 טינ טבראד ראפ 'רע בוא דניז ך ץבעג רפ טוט רע גימראב דד זיא רע גוא אוהו
 ןגיציה'ןיצגא;ןייז טינ טקעוו' רעד רע נוא לא$ ליפ ןילאצ ןייז םוא טןעקי נוא
 תמא ;ייד בוא דסח ןייד ,זגוא ןופ טייקמילב רעד ןייד םי) דיימ ראפ טא)וד .יחא :ץך!אן
 ןייא״זנוא לימאז* גרא םא)רעזנוא טאנ וד זנוא ףלעה י*יי״ה :ןימיה דימת זנוא ץלאז
 ץלאז רד? ןעמאנ ןיגילייה ןייד וצ ןעקנאד וצ'לארשי ץרא ץיק.רעקלעפ יד ץזקוו* ןומ
 םפעוו טאנ וד ביוא םא :ביול ןייד טימ ךיז ןמילאב וצ שדקמה תיב ןייא ןבאה ץטלאד
 ןייטשאב ןענעקטינ טעור רענייק.םד לראוו ןיידא טאנ וטסייוו ץבאה קניז ןיא דניז יד
 ךיז ןיטכלאפ טייל יד ,טכלאפיג וטסלעוו םורד גנובע)ראפ יד זיא ריל ייב ראנ קד
 רד אל :ץילא וד ראנ ץבעג ראפ טינ דניז יד ןעקרענייק.םאר ןיסייוי ייז ;עד ריל׳ראפ
 ךאנ ןימלעג ראפ טינ יזנוא טסלאז גוא ךאנ דנד עלעזנוא ךא)ןאמ טי)זגרא טסלאז
 ןייד ןופ םע וט טאנ םקיצאב זגרא ןיא ץבאה דניז ערעזנוא ביוא סא :תונוע ערעז';וא
 ׳קניי] ייז קד םידסח ענייד נוא טייקמילאב רד ענייד טא)וד קניידיג ריכז \ ןגעיי ןמא)
 ןופ ןעמאנ םטא) הרצ ןופ גא£ םעד ןיא ןירפטנע זגרא לאז טאנ יג״י :ןא גיבייא ןופ
 םעד ןיא ןלעפטנע זגרא לאז ךלמ רעד ,טאנ ךאד ףלעה יי :ןיקלאטש זנוא לאז בקמ
 גוא זנוא גילעז טייל גיניק רעזגוא רעטא£ רעזנוא ינינא :ןא םיא ןיפור רימ סאו)גאק
 תקדצ זנואטימ אומ םיבוט םי^קמ ןייק.טינ ךיז ץא ץבאה רימעשיטאח ז;וא רפטמן
 רזנוא ןופ לוק סאד םע)ראפ טאנ רעזנוא רעה רע;נוא יניגייי :ןעמא)ןייד ץליוו םוא

 קד ןופ זגוא ףלעה נוא ןירעמלע עדעזנוא ןופ תילב םעד זגרא קניידי;גוא טעבינ
 ןופ ןניוצי)םיוא קלא$ ןייד םסאה וד םאוו טאנ לז;וא טא)ד;וציא גרא התעי:קעווןן)אן
 זיא םע יוו וזא ט כא!?יג ם£ ןייא ריד טסאה וד״נוא םןאמ ע|לךא£ש טימ םירעמ ד)אל

 ר •י1ס סירא



 תירחש תרפת
 לקכ ינדא :ונעטבו ונאטח הזה םויב םש ךל שעתו
 רה םילשורי ךריעמ ךתמחו ךפא אנ בשי ךיתוקדצ
 י •. • 1 * . • •• — י • ךמעו םילשורי 'וניתובא תונועבו וניאטחכ יכ :ךשלןכ
 תלפת לא וניהלא עמש'התעו :וניתוביבס לכל הפרחל
 םמשה ךשך(רמ לע ךינפ ראהו וינונחת לאו ךךבע

 :ינדא ןעמל
 ישא ריעהו ונית״ממש הארו ךיניע חקפ עמשו ךנזא יתלא הטה
 - י־־ .• • ־ ן ! ־ י, -יי•־־. • י ע " י י • 1 *י : • . ז ונינונחת םיליפ מ ונחנא וניתוקדצ 'לע אל'ייכ .הילע ךמש ארקנ

 תופנכ עכראמ וניתוצופנ ץכקו הבוטל תוא ונארה ןמחדד בא וניבא
 התא וניבא'יי התגה :וניהלא יי התא יכ םיונה לכ ועדיו וריכי:ץראה
 ונרוצ ונבלמ״וניבא י :ונלכ ךדי השעמו ותצוי התאו'רמוחה ונחנא
 .םיוג םב לשמל הפרחל'ךתלחנ ןתח לאו ךמע לע יי'הסוח .ונ־אונו
 דמעי ימ ןיאו ונאטח'י כ וכעדי :םהיהלא היא םימעב ורמאי המל

 ,יבאה גרא
 ןייד בוא ץראן ןייד ךאר זאל טייקנטכעריג ענייד ערא ךא}טאג יתא :ןאן״יג סטפעלש
 ןופ ןער יכ :גרא$ ץגילייה קד םיריתי טא?ש ןיד ץיפ !דעוי טרעקע פ$ ןיראיצ םירג
 קלא* ןיד גוא םילבורל חא ןדעטלע ערעזגוא ןופ דניז ד ןימחו 'ןופ גוא דניז ערעזגוא
 רעה טאג רעזנוא דגוציא גוא :ןערויג ןעקז זנויא םודא םרו ד וצ ןעמנ דנאש וצ
 הניפש ןיד ץטלייל רך וט בוא טעבי}ןיי!וצ גוא טכענןק ץיר ןופ׳הלפה רעד וצ וצ ךאר
 םזגיגדא ן^א;ןהירייד ןיד ץנעוו םאר וט ,טסיוו חא םאלו רד שדקטה תי3 ןייד ףיוא
 יתא שיקמ ןבידשינ ;א טייטש הרות רד ןיא יוו וזיא שדקמה תיב םעד ףיוא ןפתינחא רע

 :שדקמה תיל םאד טיירבי/ןא ץבאה םנעה ענייד יטא;וד שטייט חא םאד ךייי ינניכ
 רעזגוא העז גוא ץקיוא עגייד ץפע ,רעה גוא 'רעיוא ןייד ךאד גיי} טאנ קמ הסה
 קד ןיפוריג ריא ףיוא חא ןעמאנ קד סאוו םילשורי טאטש יד גוא גנוטסיוו ראפ
 ךנוא ףיוא ךיז ץזאל ראפ רימ םאר ןיגעו)ןופ ריד יראפ טעבי;ךנוא טינ ןיפראוו רימ
 וצ ירעה טאנ יתא :ליפ ןעגייז_ אד יד טייקמיראב רד ענייד ןינעוו ןופ דא}םייקיטלעריג
 וט נוא איירשיג רעז;וא םע"}ראפ טאנ ,י דעז ערז;וא בינ ראפ םאל ,טעבי}רעזנוא
 ןפורינ חא ןעמאנ ןייד ןער טאנ ןידס ]ינעמ טנייד ןופ ןעמאז טינ טסלאז ה$נב רעמוא
 ןייוו רטאפ רעגימראפ רד רעסאפ רעזנוא יעב* :קלא$ ןייד ףיוא נ'וא טאק/ןיד ףיוא
 ןופ ןיק.נן ריפ יד ןופ גנומיירפש ראפ ערעזנוא ןייא לימאז נוא ץמוג וצ ןיבייצ ןייא זנוא
 םפיב טאנ וד סאדןיסימץלאז נוא ןענעקירךץלאזרעקלעפעדאםאריייכי :דרעירד
 םאר ןקזרימ רעטאפ רעזנוא טסיב וד טא}דנוציא"נוא התעי :ךיוא זגוא ראפ םאנ ץיא
 .טנעה ענייד ןופ קרעוו ד קניי] עלא רימ נוא רעפעשאב רעזנוא טסיב וד גואי םייל
 גוא ןכלאן ןייד ףיוא ן״ישאב טא}רעחיל רד רעזנוא נוא גיניק רעזנוא'רעטאפ רעזנוא
 ד ץשיווצ ןעמ לאז םוראוו ןיטעפש גוא דנאש וצשדקמה תיב םער ברא ןייד טינ ביג
 םע גוא םלדניזינ ןיבאס ד מ םאר לואוו ןיסייור רימ ,טא}רג!ייז חא וארו ןיגאז רעןנלעפ

 זי..*



 תירחש תלפת

 ןמאנ רע^ךעפניאיג קיך,ןייטש ייב זגיא ראפ לאז ס? רעוו ןךנאה ראפ טי; רענייקחא
 דקז טמילאיב דז רעטא$ קיא יוו יוזא .הרצ ןייא ןופ טייצ רד ןיא ןייטש ייב זנוא לאז
 ןופ ז;וא ףלעה גוא זגוא רעביא ןעמיראב רד ךיז טא; וטסלאז רזא רך;יקע;ייז רעביא
 ברא ןייד רביא תונמחר באה גוא קלא$ ןיד רביא יקד םיראב רך .קמא}קד ןימהו
 רע>טמ? נואז;וא גילעזטייל ,סיורג ק;יי1 טייקמיראב רד ע;יד יוו יזא ןיצישאב ופ

 י :טיי^ עלא רדגואוו טוט אד רד טייק.יטכעךיג ד זיא טא; ריד וצ קד זנוא
 ק$א;קד קגעוו ןופ דלאב קלא$> ןיד רעיחא ךיז םעראב רד גוא ןימל ךאך'וט ט^ה
 רעד גואןיציקאב ךא־ד וט טא;רעזמא טא; ,טייקמיראב רעךליםע;יד טימ
 טינ ףוא רעביא לאז ןיראצ קיק. סא־ד ,דייוו ןייד ןופ ףאץק יד ףלעה גוא דקד םעראב
 קמעו;ןופ זנוא ףלעה גוא .ץמוא ערעףוא קפאה גוא ןע;מיה רד וצ קד ןיבי^רעוייב
 דעפטמן גוא גול המב ראפ ןיד ןיגעור ןופ זניא רעביא ךד םעראב רעד .ןעמאנ ןייד
 רעזנוא חא רד ףיוא ׳ ףליה ד זיא טא} ריד וצ ןעך הרצ ןייא ןופ טיד דז ןיא זנוא
 גוא רטונ טא} וד ד;יז ד זמא בי;ראפ ךיד טעב ךיאגמבע; ראפ יד ןופ טאנ .גנופאה
 :ר;ימעןאב רך ןייא גוא ר;ילעזטייל ןייא ךלמ ןייא טא;קיא טסיב וד קד ,רבענ ראפ
 םעד וצ גול גוא קניידיג .ךלמ רעגימעראב רד גוא רעגילעזטייל ךד טעב ךיא
 םע גוא ,רעקיטש'ד ןישיווצ םהךבא טיס םכאמיג טפא״יל וד םאוו דנוב ראפ
 ,ןוז ר^יצנייאקא קרויב זיא ירע סאוו קחצו ןיב הך(דק יד קרעמ ןהעזיגירד ראפ לאן
 רפטנע גוא ףוא גילעז טייל ךלמ ךנוא רטאפ רעזמא.לאר^ייןיגעוו ןופסאדוטנוא
 רדנואוו טוט אד רד טסיב ח .ףוא ףיוא ןיפוריג חא ןזיא;רטךעפכאי} ;ייד ןעי ז גוא

 גוא גול .רגךבעראב רך גוא ר}ילע#ייל דקה ןיד ךאג ףיא טימ ךאר וט טייצ ע לא
 רטאפ רעזמא .ףליה ד זיא טאג ריד יצ קל הרצ ־ןייא ןופ טייצ רד ןיא ףוא רעפטק
 עטכעלש ערעזגוא ךא;ןא$ טינ ףוא טיף טסלאז וד רעצישאב רז;וא ךלמ רעזנ-יא
 ומא ףיעהגוא םידסףע?דגוא טייקףיראברדקד טאג ודקגידיג .ךאנ םיק5ןט
 ץיק.ןיבאה רימקד ז ןוא רעביא ךאד ךד םעראב רעד גוא טייקטוג ליפ עגיד ךא}
 טאג רעזנוא טא; טי;ףוא זאל רא$ .רעקראטש רעז;וא רד ןא טינ טא;קרעדנא
 ןופ גוא דלעווק ןופ טגנייא ראפ חא בייל רעףוא 'קד ףוא ןופ טי;ךיד רטייוו רד גוא

 שעינעפנייפיג ,י ם■ מ



 תירחש תלפת
 ברן םיפא ךרא לא ךומב ץא טיהלא " םוחרו ןונח ךומכ ןיא
 רוכז :ונליצה זגירטו שערמ ונמחרו ונעישוה תמאו דסח
 ונע&ר לאו ונישק לא זפת לא בקעילו קחיתל םהרבאל ךידבעל
 טממ רסהו :ךמעל הערה לע םחנהו ךפא ןורחמ בוש :ונתאטח לאו
 :רודו רוד לבב םנח דסח השע ךכרד ןב יב התא םוחר יב תימה תבמ
 :ונארק םויב וננע יי אנא :אנ החילצה יי אנא :א}העישוה יי אנא

 ומאנ יב טנעתו השחת לא;לחינייךל'וניבה ייףל־.1נייק ך ףל
 :הוחתשת ךינפל השק לכו ער?ת ךל ךרב לב םתוקת הךבא םלוג

 ונקפנהלס5נםיאטןךוםיע^פל3(רלה^סבךחתופד
 :ונ1משוהו המוק חצנ ונחגז^ת וננ1בצע ב1רמ
 לא :זןסירב ינ3 למע ונו־זנא יב ונילע דןנ־זרס ךופ^ת לא
 וטסלאז טייקרעיורט גוא דייל עלא ןיפ נוא קאלק ןופ נואדלאמ ןופ גוא שנעקגייפיג
 וטקמעש ראפ טינ'זנוא טסלאזטא{ וד גוא .ריד וצןיפאה רימ קדץיז ליצמ זץא
 ןלעטלע ערזנוא ןופ דנוב ראפ םעד ז^וא קנידיג נוא ז;וא ןיא ה}יכשיןיך ןיטכייל רד
 ןופ רוק ןיא וצ רעה גיא תורן ערעזנוא ןיא העז .ןמא{ ץיד ןיגעוו ןופ זנוא ףיעה גוא
 :רעליימ עלא ןופ תולפת יד טסרעה וד קד ז$וא רעפטנע נוא תולפת ערעזנוא

 שא{ רעגימראב רד גיא רעגילעזטייר ןיכיילג ןייד זא ןידנאה ראפ טינ זיא סע ןיא
 טןעגןייל דדיסוו טאנ ןייא וזא ץכיילג ןייד זא ץדנאה רפ טינ זיא םע ,שאג רזנוא
 .זנוא םיראב רעד גוא זנוא ףיעה י . תמא גוא דסח םיורג טומ" נוא *ןילאצ םעד
 וצ ינוא םהלבא וצטכענקענייד וצ קגיידי; .יליצמ זןואייז ץלאי( ןופ נוא םערוטק ןופ
 רעןמא וצ גוא טייקטראה רעזנוא וצ ץרעקי טינ ןיז טזןלאז וד .בקענ וצ נוא קחצי
 קניידאבנוא ןיראצ ןיגיציה ןייד ןופ םוא ןיז רעק ,ד^יז ערעזנוא וצ גוא טייקטכעלק.
 ץפ קאלק םך זנוא'ןופ פא אוט .קלא$ג ןייד ןאמ טפלייון וד סאוו זייב םעך ףיוא ןיד
 ץא טסיז םוא דסח טסומ וד הדמ ןייד זיא וזא ןעדי ,גימעראב רעד טסיב וד קד טיוט
 ץיד ןופ ליצמ זנוא אייז גוא קלאפ ץיד רעביא טא{ וד ןיד םלאב רד .תורוד עלא
 טסיב וד קד תורז{ ערעווק נוא דראמ ןופ קאלש םעד זנוא ןופ פא וט נוא ,;יראצ
 ראפ סאד זיא זנוא אוצ בוא טייק_יטכעךי{ זיא טאנ ריד וצ .רארקי ןופ רעטיה רד
 רימ ןילאז טאוו ינוא ץגאז רימ ץלאז םאו{ ןיגאלק רימ 'ץלא!םאור י .םינפ עטמע•/
 געדר ןיטרער רעזנוא ןיכוז ןלער)רימ / ןראמ טרערי{ ןיז רימ ןילא{ םאור נוא ץי־ךייר
 זיא טנאה עטכ5ח ןייד קד רד וצ ץלעק םוא ןיז ןילעוו נוא ץטקלאס ןילעוו ני.א
 ז;וא ףלעה טא{ ןיד טעב ןיא .הבושת ןעוט םאוו יד ןייז וצ רבקמ טיירפקג םיוא
 ז;וא ךנמגע טאנ ןיד טע? ןיא .ןקילגב'ד^וציא ןאד וט טאג ןיד טעב ןיא .י דנוציא
 .רימ ץמךאיג טאנ ריד וצ .רימ ןפאה טיאג רד וצ .ןא ןד ןפח רימ טאוו גאט םעך ץא

 ',ק;ייפ טינזנוא שסלאז נוא ןמייווש טי;שסלאז וד.טייצ עלא רימ ןיפאה טאג ריד וצ
 .ץלאי ראפ זייא גגופאה רעייז טלקמה תיב ןברוח תעקב ןי{אז ןאטיג טאה קמ דד

 :ץקוב קלא ריד וצ ־ןיז ןעוט ןיוה עלא נוא ןעינק ריד רס ןיז ןעומ אינק יד עלא י
 ד גוא םיעקופ ד ןטענוצ;א הןושת רד ןדעוו ץפ טנאה ד ט;יפע אד רעד חחופ.ר
 טייק^זיורמ 'ערעזגוא ןירעוי ןופ ןיקארק רדקנייז רעביי?עךעזנוא׳ע?דה
 ףלעה גואףיואיישק .ןיםע{ראפ גיבייא ףיואטי{ ז{יא טסלאז וד,ליפ קנייז אד יי
 הקדנן ץיק.ןיז ץא ץבאה רימ ביוא ע{יק.רעז{וא ,דחי ןיא דץזז]יצישאב רימ קד ז>א

 ׳ל וי״עה
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 תירחש תלפת
 דע .הדנה תאמטב ונוצקשו םרגב ונדובכ לר הטיבה
 דןתדובג הררוע רצ ריב ךתראפתו יבשב ךזע יתמ
 רהמז .וניתואלת ךינפל וטעמ:לאו .ךמש ןעמל ונעיו^דהן
 ־?ןנעמל אלא וננעמל אל .וניתורצ תעב ךימוךר ונומדקן
 תולחיימ זול יכ ;ונתיואש רכז תא תיחשת לאו לעפ
 וניתודע רוכזו .התא םוחרו ןונס ךלמ לא יכ • וניניע
 לארשי עמש ,הבהאב םימעפ םירמו׳א רימת םוי לכב

 1:דהא יי וניהלא י
1: • • 

 :ךמעל הערה לע םחנהו ךפא ןורחמ בוש לארשי.יהלא ימי
 חבטל ן&ב ונבשחנ .םיוגב סלןכו געל ונייה יב.האךו םימשמ טבה

 אל ילומש תאז י לכבו :הפרחלו המכלו דבאלו גורהל .לבוי
 יי " י :ונחפשת לא אנ ונחבש
 ונתעושי רתמ .הוקמ ףמשל םוא ןוח .היקתו תלחות ןיא םירמוא םירן
 :ונילעמיףסעפ תא ושיבלי ףיטת .ונל חנוה אלו ונענ: .הבךר
 יי :תדלב רשא הל;ם םחרו ףנורחמ בוש אנא

 םאדנוא ץרעטלע ערעזניא ןופ תידב סעך ז;יא קנייליג טינ םיבוט םישעמ ןייק.נוא
 ערזנוא ןע־ך טיוג ערעזנוא ץא גול .טאנ ןייא זיא טא; םאד גאמ עלא תודע ןנאז רימ
 אוד ךיד םעראב רעך 7 ליפ קנייז ץצלאה רז;וא ןופ תורצ ך גוא ליפ ןנייז גאטייוו
 ןע^ייז דימ ןעד ףוא ףיוא ןילאצ ןייד ןיסיג ראפ טי;טסלאז וד גוא זגוא רעביא טא;
 רזנוא ןופ טומרא םאך ןימ ךאד אוט טאנ לא :טייהךעכיז רעגייד רעדץקקלאפ ןיד
 טייקיכיירנוא יד יוו וזא זנוא ןיכידדיווגוא רפ ייז גוא ןדייה יד רעמ>וא טייקלילרעה
 ץא טייהניי# ןייד גוא שעגעןבניי$יגץא זיוה ןייד ןייז לאז ףאל יוו זיב .הדנ רעגייא
 ןילאז ייז ןענהיא ףיוא ףובאר ץיד גוא טייקראטש ןייד ןיקעוו רך וט .דנ5אה רעגידייל
 ערעווש:ערעףוא גוא ץרערו ןיכארב וצ לאז טייקראטש עריא גוא ץלעוו טזבעש ראפ
 ןיא ןירעדעפ דלאב ףוא לאז טייקמיילאב דד ענייד .ץיי!גי;ייוו טינ ריד רפ לאז איזה
 ןופ ןאמ״סאד טסלאז וד םךעוו טינ ןענייז רימ ביוא גוא תורצ ערעמוא ןופ גאד
 שגעכעדינ באד ץבראל ראפ טינ טובלאז גוא ןיגעוו טכייד ןופ םאד וט ץגעוו טןעמוא
 ןיגיצנייא 'יז םאוו לארשל קלאן םאד גילעז טייל .'גנוביילן רעביא רעזנוא ןופ
 רעזנוא זיא אד רגח טא; לארביל םענ ראפ טפאשביל טימ לאמ ייוען ןעמא; ןייד

 י :טאנ רעגיצנייאןייא זיא טאנ
 ח ףיוא ךד ק;יחאב ץראצ םירג ןייד ןופ םוא ךיד רעק,לארשל ןופ טא;רד טאנ ץ

 :קלאפ ןייד ןאמ טסליוו וד םאוו זייב
 דנאש וצ נוא טאפש וצ ןיראוויג קנייז רימ יוו העז גוא לימיה ןופ ןיגול ךאד וט םי>.ל
 ץטכעש םוצ סאד ףאש ןייא יוו וזא טכאינ ןיראוו רימ העקלעפ יל רעטנוא
 ייפ ינוא לכבי :ץלנאש וצ גוא ןיכאל# וצ ץליל ראפ וצ גוא ןנגןה וצ טכנאלפינ טילעוו
 :טינ ךיוא זנוא םענ רפ ךיד רימ ןמעב וג טי;ןמא;ץח ךאד רימ ץהעג ריפ םילא םעזח
 * י ׳ ..״■־־זיירזנואוצזיאסעןינאזעדמערפךשירז

 סאד עכ
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 תירחש תלפת
 םיונהורט* המל .םירזבא ידיב וננתת לאו ףיטחרב ונילע ל הס־וזד
 אנא :רחאת לאו דסח ונמע השע ףנעמל .םהיהלא אנ היא
 יי י ׳ י ,ד תרחב ר#א ח־ינס םחרו ףנורחמ בוש
 .ונמש תא תוחמל וניב;א די? ונשטת לאו ןוחתו עמשת ונלוק
 תא הברא םימשה יבכוככ וניתובאל תעבש? רשא רוכז
 ונחבש"*ל ףמש תאז"לבבו :הברהמ טעמ ונךאש:התעו םכערז
 יי " י :'ונחכשת לא אנ
 וניתאטח לע רפכו ונליצהו ףטש רוככ רבך לע ונעשי.יזא# ונרזע

 :ףטש ןעמל
 •וי :ףמעל הערה לע םחנהו ףפא ןודר? בוש לאלש:יתלא

 יו
 :גאמ זלא 6*ך ןמ טנמ תולח^ *רעדגא ןיו , יימ וייממא ןלי םוח קס םנאז וננסיו ןיי

 .לאהועל דגאי לאו.לארשי.תיראש רומש .לארשל ־וסוש־
 :לארשיעמש י םירמואה

 דג דבאי לאו י דחא םע תירא^ רומ^ .דחא יוג ־וסוש־
 ן דחא יי וניחלה יי דןמ1^ םירחימה .דחא

 דג דבאי לאוי ,טדדס םע תויראל רומ# ,י שודק יוג ־וסוש־
 :שודקל תוש־ןק שלשב םישלשלה ,שודק

 ן?5 רימ ףלייה רעזנוא ק;העןי} ךאך ךאמ טאנ ח חביק ,ץפאה ןע#א;ןיד ״ םאו*.
 ןי*ןק^ווצא$ ץראצןיד לאזמי*קמףאהמיראבע}יך,חוךץיק.ץ3אתן ריס בוא דימ
 ןיי1 סערא3 ףע־ז :וא ץרא? םידג ןייד ןופ ןירעןג פ*$ ומ ךיד טעב ךיא בי״*נ* :ז ;וא.
 ^ןיידטיס ז;וא רעביא ץי#אב טא;ת©" :טסאה טלייוו רד ריל וד סאד ףא# עק^יליג.
 ןידייה ך ץלאז םוראוו ,טעה עטסעל# ןיא טי;זנוא זאל גוא םייקנצראהסיראב
 :סי}םאז גוא דא}ינ ז;וא ימרב ץליוו םע;ייד םוא ךאך אוט,טאג ריא ןיא ואוו ןיגאז
 ףא# ט^ילי;ץמםעךא3 רעד גוא ןדא? םירג ןיד ןופ פ$ רעק.ךיד םעג ךיא

 :טסאה םלייוורג? ת מ
 ץץאל םד זנוא םסלאז גוא ץנילעז טייל'ופ גוא ץרעה וטסלאז םיט# רעזגוא ונלןכ־

 טסאה ח םאוו קנימיג ,ןמאנ רע׳נוא ץקע# פא וצ דממד םןךייפ ערעזנזא ץא
 סליסיה םד ןדע## םלא ןידע# ןע#אן רגןייא לעור ךיא תובא ערעןנוא וצ ןיראוושיג
 ראפ םילא םעזמ יי$ גוא למי :• ליפ ןופ ע;ייוו קבילבע;ר?יא ריס ןע;ייז ךוציא גוא

 :טינ ץוא דוא םע;ראפ דקד ריס ןיטעב אדג ;טינ ןמא}ץמ ךאד רימ ןיסעג
 *א ,ןמא;ןיד טייקכילועה םאך ץלוו םוא ףלה רזנוא טאנ ךאד זנוא ףלעה וגרזנא

 ך#ל ןופ טא;ן#א;ןימ ןיליוו םוא דניז ערסוא בי;רפ גוא דוא םערי#א3
 ,לאך#י.ץפ דוביילב רעביא מ ךאד טיה ,לארשי ןופ דעטיה'ןייא טסיב וד רסומא

 :רארשי עס# ןדיאז אד מ , לאר#י מ ןדאל ־ראפץרעווטדלאזסעגוא
 ץפ ג^וביירב רעביא סאד םיהאב ,קלאפ גינייא םאד ץפ רעטיה ןייא טסיב ת דסומ►׳
 ד קלאפ עק;ייא סאך ץראל ראפ ץרעוו םינ לאז םע גוא ,קראן ני';ייא סאד

 :טא}רעגיצ$ייא ]'יא זיא טאנ ךזנוא טאנ ןינא;גוא ןמאנ ןימ ןנינייא אד
 גןוניילב רעביא םא־ד ךאך םיהאב ,קלאן עגילייר םד ןופ רמיה ץיא טסינ ח דסו2^־

 חפ י• זדו •י ־



 תירחש תרפח
 סיפת־ון הצרתה .םינונחתב םלבתמו םימת? היחתמ

 . :רמע ןיא יכ ינע דודל
 וניב? :התא אלא ךלמ ונל ןי? טבלט וניפ^ז :התא טיב? טכלס ונילא
 תשע.םישעמ ט? !יא יכ יומס טנזו וגעל!? ונילא :ונילע םחר ונבלש

 !טעישו׳ד לחמ זן?ש ןעמל דקרו ,ךר־ןצ טקע
 יכ ףי־דסחו ןי ףימחר רכז :וניניע ףילע יב השענ המ עד_נ אל ונחנאו
 *וכזת לא :דק ונלחי רשאכ ונילע יל ךדסח יהי :המה םלועמ
 ונרזע) :דאמ טו־לד יכ ףימחר ונומדקי רהמ םינושאר תונוע ונל
 םחר זנירב :זוב ונעבש בר יב וננח יי וננח (ץראו םימש הישע יי םשב
 הבהא זנרב ן רוכזת תומימת זגרב :רוכזת 'הדקע זגלבג :רוכזת
 ונרצי עדי י אוה יכ :(ונאדק םויב■ וננעי ךלמה העישוה'יי :רוכזת
 ונליצהו ףמש דובכ רבל לע ונעשי יתלא ונרזע :ונחנא רפע י? רוכז

 קיח :ףן?ש ןעמל וניתאטח לע רפכו
 לידג םיד• תא ן*$> םר* געס עדיינ גוא ה^גח תא שדוח שאר םוא רעבא .סאד ;עס םתס גךפשךעגאד ת■ גדן$*ן

 נ םינ סאד ןמ םנאז באב העשק גוא חספ ברע גוא

 ףטע לע י ה^וח .ונחיכות זןפ'א3 לא תמאו.ידשח ברו םופא דחא לא
 !לא ףימל בח? א;חלס ןודא ףל טא !?ר .עך לע? טעישוהן

 קלאפ עגילייה םאד ןראל ראפ ןידעוו טי;לאז םע בוא דבאי לאי קלא£ עגילייה םאד ץפ
 טזאל ןיז רד הציחמ' :ןמא;ןינילייה םעד אזצ םייקילייה לא$ איירד'ץנא״ז סאו;ך
 ץטע^יג.רעביא ךאר ייז בוא טקלימב ןאד יי!טעביג ןילמעראברין טימ ץקלימא*

 :רעפלעה רעךנא ץיק.חא םע קד דךיבינ עמערא םעך וצ
 דא;גיקק רעיגא ץיק.ץבאה רימ וטסיי!ני;יק רעזנוא רעטאפרעזנוא יעלמ וגיסא
 ונוא רעפטנע גוא זקא גילעזטייל ז;וא ףיוא יק םיראב רעד ץטעב׳ריס ׳ ת
 ךיגעוו ןופ ידאק;גוא הקדצ'זבואטדק אוט םישגמ עטוג ןייקטי; ץבאה רד;םוראדו

 :ז;וא ףלעזן גוא ןעמאנ ץסיור? ןיד
 ערזגוא קקיז רךףיוא טדעייג ןאט ץלאז ריס םאו; םי; ןיזקיוו ריס גוא ונחנאנ
 יי] ןעיד דאקג ע;ייד גוא טייקגיצראהסערב ענייד טאנ ןאד קניידי; ,ץגיוא
 דלודי;ריס םלא ןיילג זקא ףיוא ןייז טא;דאניג ןיד ןאד זאל רעה .גיבייא ןופ ןקיז
 עגיד זאל ךיד לייא )ןעקקדיג טין דקז עטשרן יד ז;וא ןאד אוט .ץגארט ריל וצ
 ז;וא אוט .טסעזן> ראפ רגןייז קקיז ריס קד ,יקסיוק רא$ ז;וא טייק_יצראהסערא3
 • גנומע^ראפיטימ טאז קקיז ריס קד ,ץקלעזטייל זקא אוט םאנ ןא'ץקלעזטייל
 רעי גגופא^אב רעזנוא סייוו ר? קד.טייק;יצראהמעןאב קקידיג ןיךאצ םענייד ץא
 רה? ןייליוו םוא ףליה רזקא םא;ןאד זקא 'ףלעה .ןקיז ד־וע יריס םאד ןעקניידי;טומ
 :ןסא;םעקד ןילימ םוא דניז ערעזקא בינ ראפ נוא זקא םערי^אב נוא ןמא;םעניד
 .טייהראמ נוא דאקג טיס 'םיור;נו*א גי;עראק םוצ נ;אל חא אד רעד טא;אוד 'לא

/ 

 - ץזייב םעלא ןופ ז;וא םערישאב נוא,זקא ףלעה גואיקלאפ ןייד ףיוא טא;ץיקא*
 *קד סעןא ןייל;טא;ןאדזנוא בי;רא^ היד וצ טגידניזי;ץיגאןן ריס רעה ןדא

 :קקיז'ליפ ד םייקצראהסיךאב
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 תירחש תלפת
 :סאד קמ םנאז שדיקו ןורא םדד םנימ קמ תעז*

 וסנרךיכי^וצפיו "המוק הזעמ'רמאיו ןראהעסנביחד
 : ינדו'הרוה יאצת ןויצמ'ינ :ךינפמ ךיאנשמ י
 :ותשדקנ לארשי ומעל הרות ןתנש ךורב :םללשורימ
 ק;גץיל וצ רובצנ הרית רפס ף םיוירא טטענ ןגמן זא טיי/רד ןיא טנא| יאז^וי ןנ ץעמ# דל

 :הלפת אד ןיגאז ןעק ףראד םורד טפאז^ניל בוא םדמל ןופ ןלעדט ליטיה ןיא ךיז טניפ^
 דמע.םע ךתוער אש .ךרתאו ךרתב ךידב אמלע ארמד המש ךירב
 .ךשדקמ יבב ךמעל יזחא ךנימי ןקרופו .םלעל לארשי
 ךמדמ אוער אהי .וימחרב אנתולצ לבקלו ךרוהנ בוטמ אנל יייטטאלו
 יליע םחרמל .איקידצ 'יוגבאדיקפאנא איהלו .וביטב ןייה 'ןל ךירותד

 סנרפמו אלכל ןז אוה תנא .לארשי ךמעל ידו ייל יד לב תיו יתי רטנמי־ו
 אחוכלמו איבלמ לע טילשד אוה תנא.אלב לע טילש אוה תנא.אלכל

 ▼ י ־ 1 - ן ־־ — • ־־ : ; ן - ▼ • ■יי 12— ▼, 2

 .טושק התירואו .ט1שק אהלאאוהד.אימ2/דאהלאבאלא.אנכימק
 המשלו .ץיחר אנא הב .טושקו ןובט דבעמל אנשמו'.ט1שק יהואיבנו
 יאבל חתפחד ךמ־ךכאוער אהי .ןחבשות ירמא אנא אריקי אשידק
 ראפ ךיז ץזאל בוא טאנ ךיד גייצ־ךע השמ טגאז טהיצ ;ורא רד סאד ראוו םע בוא דדל
 ןויעןופ קד .ץסאה ךיד ך ריד ראפ ןעהילפ 'ייז ץזאל בוא ד^ייפ עניד ץמיירפק

 רד ייז טבדליג וייב :םילשורי םיוא םטאנ האוב;יד גוא ,ג;ונלער יד ןיי; םדא םערו
 :טי'יקי_לייה רענייז טימ ילארשי.קראפ ןייז וצ הרוח ך ץכעניג טאה םאוו

 ןייד זיא טביוליג נוא ,טלעוו רד ןופ ץראה םעד ןופ ןעזקא;רד זיא םבדלינ ^ לןיר3
 ץי־ד טימ ןיליול ץיד ןייז ליא{.םע אהי :טעור ה;יכש ך ואוו טלא ןייד נוא ץורק
 טימ וייגאב גך;עטש לארשי טי$ךיז טסלאז ןעמ טניד; םאד גיבייא וצ לארשי קלאפ
 ןייד וצ ץזייוו וטסלאז טנאה עטקעך ץיד ןופ גגוזייל םיוא יד בוא ,םימחרה תדמ
 םורד,(טיםי י*" בישח)טיייטש קוספ ץא םאוו״קמ ט^יימ םאד שדקןכה תיב ץיד ץא קלאס
 ןיכאמ וצ גוא .שדקמה יתיב ןינב םימ׳טגאה עטכער ןייז ץזידנ לאז רע דימ ץטעב
 םעדטימ טעביג רעזגוא ןעמענ'וצ טסלאזגוא טכילץיד טייקטוג ןופ ץכייר;זנוא
 דעזבוא ץרעגנייל רעדטסלאז ודרך ראפ ןופןיליוו רעד ןייז לאז םע .םימחרה תדמ
 קמ'םיקידצ ך ץ^יווצ ץועוו וצ שכאוינ ןייז הכוז לאז ךיא גוא ,טייקמוג ןיא ץבעל
 ץלא גוא רימ וצ םאו;ץלא גוא ץטיה ךימ לאל ןעמ גוא ץיז סחדמ רימ רעביא ךיז לאז
 טסביגנוא סעלא טחיפש ודסאווטאג רד טסיב ת ת* י לארשי קלא$> ןיד וצ סאו;
 םאו; רעד טסיב וד ;ץלא ףיוא רעגיטלעוויג רד טסיב וד .עלא ןופ שענעפרעדאב ך
 קיב ךיא םאו;ה״ב שורקה ןופ טכענקרד ןיב ךיא •יעי .םיבלמ ד ףיוא טגיטלעוויג

 ןשטנעמ ןייא ףיוא טינ •יל .טייע עלא הרות ןייז ןופ דובכ םעד ראפ נוא םיאיראפ ךיז
 טאנ םעד ץא ראג ךימ ךיא זאל ראפ ךאלמ ןייא ףיוא טינ נוא ךימ ךיא רעקז ראפ
 ע;ייז נוא ,תמא זיא הרות ןייז נוא ,טאנ ריעגיטפאהראוו ןייא זיא רע סאו;לימיה ןופ
 םיא ףיוא "מ .טייקנטפאהראוו נוא סטונ ןאט וצ טרעמ רע נוא תמ^ קנייז םיאיב;
 לאז םע •י" .בדל ץ;אז ךיא וט ןמא;ןדעיימ ץציליה ןייז וצ נוא רינה ךיא רעכיז ראפ

 נוא הרות רעד ץא ץראה ץימ ק;עפעטםלאז וד זא רך ראפ ץליוורעך ץי!
 ץ;אכ " ׳י ם׳יס
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 תידדש תלפת
 בטל .1אך^דן^ע לכד אבל, .יאבל־ך ןילאעמ םילשתו .אתדואב

 ק* :םלעלו ןייחלו
 :וךולי.ןמע ה־מייוי י׳לא ילל ילונ ."

 ;לזל :ץראבו םימעב לכ יב דוההו חצמו תראפתהו הדוב*!)הללגה : ־ןל
 וילת םדהל ווחתשהו וניהל? ל וממה :ש?ריןי לכל אענחמהו הכלממה
 :וניהלא ל עורק יב ועלק" רהל ווחתשהו וניהלא ״ ומקור :אוה עוךר
 ןמ וניתטיקנ ליצר םימיא תירב רוכזר םיסומע םע םחד!אוה םימהיה בא
 תמילבל ונילע ןצדך םיאושנה ןמ עלה רמ רעגר תוערה תועזלה "

 :םימחר)העיע:הבוט הלמ? וניתולאשמ אלמי) םימלוע
 :םאד קמ םגאז הר׳ת רפס איד ףיוא םבייה ןעמ זא

 איה םידו ץע :העמ דנב ל י9 לע הימימל העמ םע רע? הרותה תאה
 :םולע היחוביח)לכ)םענ יכדל היכרד :רשאמ היכמותו הב םלניןהמל
 :רדאי הלמ ליד?!וק־ןצ ןעמל ץ?ח,יי:דוב?) ישע חלואמעב הנימיב םימ)ךרא

 וכרבו שידק יניד
 :אלפ חאב ץמחו םשזר דחא חז יסאי תירחשר וכרב םד^נ שידק דזח עמש אלו תסנכה תיבל אבל רחאמש ־יי

 : יכרב סליק ״׳ירק ידר סוקסב י;ןן רסוא .ךו
 יארונו יתע־זקתהן יתלדנתהו :רטאל הלבל ־שאכ יקד? חכ אנללג! התעו
 דאמ הילינ 'יילא ך ל תא ישפנ יכרב ::ינא יכ ועדי םיבר םדנ יניעל י י
 אתמכח ד א??? רעו אקלע ןמ ךרבמ אהל? ף ׳־ייש?׳ ־• ^?לירללו יוה
 אבל הימע אהי ןמא -דקועה ל? ימ 1? עטלהי יבל רמא ;איה היל ך אתךוכנו
 תוערפ עורפב ־מאנע וניד דןק ול ץעלוק וחכ ל;כ א:מיע ימלעלו םלעל ךרכמ

 ;ך תא וכרבל םועמ תוערפ עור?ב םעמ הס .: םרב םע 'בדנתהב לאלע:?
 ןדע ןג ירעש ול ;׳חתופ וזט לכב ןמא הקיעה לכ שיקל ןב ןועזןע'יבל רמ?
 םינומא ־וסיע 'לקת לא .םינומא'רמוע קידצ יל ?בר םירעלו וחתפ רש?#

 :םינ״א םירמואל אלא
 : תירח^ך וכרן1 םוקהבנ י^ רשוא הז : קנחו םיתר רחא רז יסאי תי׳־יחשד וכיס ומש אלש יס

 ןמסביהל? " חא טלב ומוק :: טלב םע בלנחלב ל־ז#נ? ףועלפ עורפב
 ;הלקקו הקלב ל? לע םמורמו לחטב םע טלביו םלועה דע םלועה ־
 תואלפנ השע לאךעי.יהלא םיחל? :יךורב :'םלוע דעל התעמ ךרכה ך םע דל)
 יבר רמ? :ןמאו ןמ? ץראה ל ק תא ודובכ אלמר םלועל ודובכ םע ךורבו :ודבל

 ::ךלמ; רשואותירחעב עיקרה עיתקאי דמיע'דה? זן?למ םוי)ם1ילבב אביקע

 ־ ־• " 1ד־־,׳׳ודד ״,* •;? ׳:י : י■ ^ ו*׳ ׳ *ד׳ילד ״ ־ •;,יז '־*׳ 'יג מ •* ׳5 ח ד-״יי \
 :ד?ג םלועל ףרבמה ::וןת$ ץ;1ע ה?עמ ידוד;ל;ן זןרבלה יי

 5 תירחשל השדק םוקסב ינא רטוא הו : תלחו םייחר רחא הז רמאי תירחשד השודק עמש אלש דנ

 םי?•#:םכעךכמ י״נא לארע!ינב ךותב יתעדקנו יעלק,םע תא וללחת אלו
 םלהקבו עקבי הסני.םיתעב לחאל םייפנכ עע םייפנכ עע ול לעממ םירמוע ׳
 תואבצ ץעורק עורק עורק רמאי הז לא הז ארקו :ףפועי םיהבגו וילגל הקכ;

 וצ לארשי קלא$ זייד ראנ ןופ ןדאה סאל גוא ץראה ץימ ןופ רעגאע ך ץכאמ ץנאג
 :זס$ז ..ןידיר* יצ בוא ץבעל וצ ווא ןיטוג
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 וכרבו שידק יעד
 י דוע ןר? לור;שער לוק ירחא ע3}׳או סיר יגאשתו :תובכ ץראה ל; אלמ
 ם1ר?ל ה#מ הל$ב :הימלה רודו דוד? ןוי? ןהלא םלועל י;ןלמ: :וטיקממ
 תכ) .ודוב? ץראה ל? אלמ תואב? ע שורק שורק עורק.תרקוא תחא ת? א?מ
 " ןל9:םירמואו דחא ה?? םיגיע םלבו :ומוקממ ״ ןוב?'ךת? תד?!א זימ

 ן היללח רודו רודל־ ןוי? ךיליא שלוע?
 :םלז^ 0יךק_םוק^ב ינא רסוא !ך :•יי יסאי םלש שידק םיקמ

 * חז *סאי בייחאו ׳ח ז* יברבד םושמ ד* ליעל בותככ אנ לדני חתנח רשאי ב׳חאו

 םלועל ןמא הג1עךה?1ז הזה םלוע? ןמא ה?וע^ יט ל? אלןג ן? עשחי,י?כ רמא
 *מםלועלקאוהזה םלוע? ןמא .ןמאו ןמא םלועל "ןר? א?ד

 ג התמ םדוק שידק ךןו םוק^ב י^ן הן :״ רשאי שידק יעח םוקמ חחמל
 :חז רמאי כ דואו אדו חיל יד אתרוננו אתסנח דע ליעל ביתנכ אנ לדגי חתעו רשאי ב״זזח

 התנכה חל?ת ןמז עינהו דהד3 ךלהמ יתילתו תסא םעפ יסוי י?ר רמא אינת
 ־הבז תעא אבו ללפתהל םלשיורל הובךתס תחא ה?ך1חל יתסגסג) ־ ־ ־
 יתעמש ול יתרמא .וז ה?ל1ח? תעמש לוק המ יל רסאו התבה לע י? לס?׳)ב1טל
 יל?יה תא יתפלש) יקי? תא דמוחהש יוא תרמואו הןי? תסהגו?ש לקת?
 ןיזימנ לא##? ך3 תרמוא ם1ך םוי ל?? יל רמא .תומאה ןי?? יג? תא יתילןחז
 ימלעלו םלעל ךך?מ א?כ !דימשי אהו ןמא םירמואו ת1שרךמ ית?לו תויסנ? ית?י
 יחי?? ותוא ןיםלקמ£ ךלממ ידלא רמואו ושאר? ענעגזן ןד ןר? שודקה אדנלע
 :םהיגא ןסל?׳ לעמ ילג?׳ םיג?ל םהל יואו וינ? תא הלגה?!באל ול המי ך?

 :חלעזנל ביתכש יסכ 'ונו שיקל ק קעזגש יבר ־סא

 : הח^ *9$ ה^דק ם1קםי1 ינא ר{?1א ךז ז חז רשאי חשידק םעסב זמ**
 ן חז רשאי ב׳יחאו הלעבל בוחבש וסכ וללחת אלו ־סאי ב״חאו

 דמועו הגש תואמ שיטק ךלהמ ויר?חק רתוי הוב;אתש ןופלד;© לע וילע !ןרמא
 בשיי) הלועו רתכה תא עי?שמו וניקל םירת? ר^1קן ה??רמס ירוחא
 תוממיה הוימ ןיעזעלזמי ןיעת־וג סוד? ילדו ל? רקיה אעויש העש?י ונודא שאר?
 ל? אלק תואנ? ייישורק שודק ישודק םירמואוסיגוע העז? התוא? ךא? תומרגנו
 ינדא ןי&׳עדרמו אסכה' ולגלג םילמגתמ'אסכל עיגמש העש?ו .חונ? ץראה
 םורכ יליח לב יא?? לע ר?1ע אוה?׳ העש?ו . הלחלח ןתזחאןיעךרך ל?ן ףר?רש
 ר?? הארו אב :ומוקממ ״ יובכ ןרב םירמואו םהיפ ןיחתופ ולש דיבכה אס?ד
 וט?ע קיזחמ ושארל רחגד עיגמ?׳ העש?ש את ךח? שודקה לז$יח?$ ותלחנ
 הלעמ למנ ך1ב?ד א0?ו ה??7?ה 'ילגלגו םי?רשו תויח לבוי וידבעמ רתיה ל3קי
 ¬ערא ה?? םל? םן?ילמס1 רדהו דוה םיגהונו ץאגתמו ץובגתמי ץללגתמ הטשי

 רודו רודל ןוי? ןהלא םלועל " ךולמ:םירמואו י
 • תיבך5 לז^ םוקסב רבוא !ךן : םוחר א־.־ח רחא דס הז רשאי טרב םיקשנ תיברעל

 םוי אתש םי?אלמם ןיעדוי)הח?מב תמא תוא םוי אתש? עיקרב שיתה{( ;־ךיח
 ל תא יכל? תרמוא םעפ ל??ו .'הל;ל אתש ץעויל יית?מ? ה?וכא ברעלי ־ ־

 ג דעי םלועל ךרבמה " ןר? ןיגיע הלעמ יווד? ל?ן ךרבמכ
 : םאר ;מ םנאז ך אג דעד

 ייימ םלועל ךסש ה?ך?א1 ךלמה יהולא ךממורא דוךל הלהת נ ויהולא ך לש םעה ירשא א הכנ^ םעהו ךןא :הלק ןללהי דוע ךתינ י?שייירשא
 ןיא וחלךגל)דאמ ללהמו יי לח; :דעו םלומ ךמש הללהאו ישמ* םז ל??
 ךיתאלסג י1?דן ךןה רוב? דוה הריע ךי{ודם?ו דץשעמח?שן רודל דח :ךנח
 ךחק,ך?1 ועי?:ךכוס בר ר?ן :ה;רפסא זןתלד?ו ורמאי 'ךיתוארונ זוזעו :החישא

 ׳ר מ־דס וגגרי
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 תירחש תלפת
 :וישעמ ל? לע וימד!לבל " בט :'דקר ללמ ם:פא לקא "מדרוןונה :וגג?
 ג ודכלי זןתלם*זד3אי דןחוכ?מ ךובן :ה?וכךבן ךךססי דץ^ע5לן "?רז
 םיבלוע לכ ח״כלמ ךתוכלמ :ותוכלמ רדס דובכו ויתרוכל םדאה יגכל עידוהל
 לד יניע !םיפופכה לכל ףקומ םילפנה לכל ״ לקוס : רד!רוד לככ זןתלשף9י

 לחי חא חתופ :ותע.? םלכא תא םהל ןסינ התאמיכש:?לא
 רשא לכל ויא־יק לכל י בורק, :וישעמ לככ דיסחו ויכרד לכ? ״ קדצ :ןיצל
 לכ תא יי'רמוש :םעדעוד עמש:םתעוש תאו השע:ויאכי ןוצך :תמאכ יתארק.
 ושדק םש ־ישב לכ ךר?ינ יפ רבד:" תלזות :דימש:םיעשרה ל? תאו וי?הא
 י י :תיללה םלוע דעו התעמ הי,דאבנ ונחנאו :דעו םלועל

 .רודל חלפת ןייק סיג גוא חצמל ןייקםד קמ טגאז ןונחת קיק טינ סנאו ןמכ םאוו גאמ םעד ןיא ף1נ ןי!?*1;ם'יי^־'י
 םר זינ תיס שדיו שאר ןופ נוא.רםוענ ג״ל גוא רי;א ןמעצרעפ םעד זיא םאד י# חספב ןיזא ;שנ שדת ,ךנאנ עד טי£
 זיא מ קוי .טבשב •רשע השימח .ירשת ף׳ט זינ ר יפנ םוי ברע ןופ .חנשח שאר ברע . באב ישע השמח .גאמ !ךע^יירך

 2331 • "ליד ־יי• '• ״ ־ת־ *״י• • ־מ ׳*יי • ׳י#מ י!׳י* ״ ו״י ילי ״3 ״״״
 ישע הקניזו ברע .דמועכ ג׳ל ברע .ל׳הנ םיר;פ ברק^נוא ןםק,סךום בךעי .חחגמ מ הננח 1ךעי .שדוח שאר גרפ .*ךיח
 מא׳חנשיה שאר״בדער^ םאוי״זתמ א" רעבא .החמ אמ ,ונחת ןייק.םינ ;עמ סנא/ םכשב ישע חשיטר בדן . נ#

 'ד * * :'א׳,י ן עס םנאז ינש חספ ראפ גוא רופכ ם׳.י ברע ראפ .

 זחזע הלשי. :בקע:יתלא םש ך?# הה* םויכ ל ךנעדדודל רומזמ חצנ$ל
 ןת: :הלס הנשרי ףתלועו ?סימ ל? ־0!י• ־ •חמי• !יימיי 2׳לק*? , ,
 לכ יי אלמי לגךב וניהלא םשלי ךסעישיכ .רמנן :אלמי ךתצע לכו ףבכלכ ךל
 עשיתורובגכ ושךק ימשמ והנע:תיש*? ל עשיה יכ יתע? התע :?הול#?
 וערכ המהי :ריכימניהלא י סעכ ונחנאנ םיסוסכ הלאו בקרכ הלא :ונימי

 :ונארק םויכ וננע:ךלמה העישוה" :דךועחמ י*ןק_ונחנאנ יל??)
 ת**ז דאו םאנ בקעיב עשפ יבשלו לאוג ןויצל א^ו
 ר^א ד3ךוזןי$ רקא יחור ל רמא םתא יתדב
 לאו ,זיא גגייא םאוו גאט םעד ןיא ןירעפטנע ריד לאי טאנ ו״י:־״ל יי״י חצמל
 לאז רע ׳^:טביולגג טאה וניבא בקע:טאוו טאנ ןופ ןמא;רד ץקדאמש ?ד
 רטנוא ?ד לאז וויצ ןיא טהור םאנו טאג גוא ,ט־ןא ץנירייה ןייז ןופ ףריה ץד ןיקי*
 לאז:תמשר ירי קמ טעיש םאד תולועו תוחנמ ערא קקעידיג יאו רע ייי- :ןנהעי
 ץיד גוא ,ץראה ןייד איוו ץבעג ריד לאי רע ז" :תונבךרעטעפ איוו טניבעריגןייז
 טימ גוא ,ןיפלעה טסעוו אוד זא ןעגניז ןרעוו ריש ״״ :ןיליפ רד רע לאז ןטכארמ
 ןיליש רעד לאי טאג י ,םילבד עיא ?יא ןנע?ייצ ןא יימ ןילעוו ןמא;ם־?אג רמוא
 םיא טוט רע ץעבלאזיג ןייז טפיעה טאג זא ?א סייוו דנוציא המ :רעגאכ ץיד ראג
 ו־ןזרעח טגאה עמבעל ןייז ןופ טייקראטש איד טיש ,לשיה ןינילייה ןייז ןופ ןירעפטןע
 ערפ"!ףינא עגייזאר יד גוא ן;עוו םייב ףיוא ןוחטב ןבאה רעקלעכ עגייאד יד .יל" :רע
 ץבאה איין ׳" :ןעינאמ רעך ריס ןעוט ןעשא;םטאג רמוא טימ ריס רבא ,דרע?
 ליז ןיבאה גוא ןענאטשיג ףיוא ןעעיזרימרעבא ,ןילאפי;ק;ייי גוא טינןיי;דןיז
 םאוו גא? םעך ןיא ןירעפטגע ינוא יאי ה־בקה דיה רד ,ףלעה טא;־־ :טקיאטיעי;

 י :ןיפור םיא וצ ץלעוו רימ
 ןופ ןירעןג רהימ ץלענו לארשי זא גוא ןרצ ןייק רעזייל רעך ןייא ןעמוקטעוו םע א?ו
 היטבל ייז ץכ דיא גוא י״י :טא;טער וזא הלואג עט?עך יד ןמוק טעון טייטסימ
 ךיא סאו;הךוח רעך ןופ דיר עץימ גוא זיא ריד ףייא טאוו האובנ ןיימ,טא;טגאן

 באה ׳י



 תירחש תרפח
 ךערז ערז יפמו ךערז יפמו ךיפמ ושומ; *6 ךיפב יתזיש
 :לארשי תולהת בשוישחק התאו:םלועירעו התעמ ;ירמא
 לכ אלמ תואבצ יי !עורק שורק שלוק רמאו הז לאהז.יארמו
 ימשב שירק ןירמאו ןיד ןמ ץל ןילבקמו :ודובכ ץראה
 דבוע .אערא לע י שידק התניכש תיב האלע אמורמ
 לב אזילמ תואבצ יי :אימלע ימלעלו םלעל שירק התרובג
 לודג שערלוק ירחא עמשאו חור ילאשתו ן הרקי.ויז אערא
 לק ירתב תיעמשו אחור ינתלטנו :'ומוקממ יי דובכ ךורב
 תיב רתאמ יד ארקי ךירבי ןירמאו ןיחבשמד איגס עד
 םלעל םאק התוכלמ י״י :דעו םלעל ךלמי ;י :התניכש
 וניתובא לארשיו קחצי םהרבא דדלא יי :אימלע ימלעלו
 םבבל ןכהו ךמע בבל תובשלמ רצא םלעל תאז הרמש

 בישהל הברהו תיחשי אלו ןוע רפכי םוחר'אוהו 5 ךיילא
 ברו חלסו בוט ינדא התא 'יכ ל ותמח לכ ריעי *$לו ופא
 ;זזתדות)6לי!)ל קד3 זןסידצ??ל ד%ו
 עמד ןופ נוא לומ ןיד ןופ ןאטי} פא !דעוו טינ יי1 ןילע\ו לומ ןייד ןא ןאטיג באה
 סטאג ןענלעל טעוו ערא ריא זא ריומ םלדניק םדגיק עגייל ןופ גוא ליומ םךדץק
 רגילייהודנוא החאי :ץיז םידמול עלאאעוו 'גיבייאזיב ד;וציא ןופ טא}ט}אז הלות
 ןרעדגא םוצ רעןייא ןי$ור םיכאלמ"ך "דיי :לארשל ןופ ביול יד ףיוא טסמלאוו ת טא}
 נוא'ץלבקםי :רוב? ןייז ןופ לופ"זיאדרעיל טפאשלעהטיט גילי.ל זיאטא}קאןנוא
 ןיטשרעביוא ןיא גירייה זיא טאנ ןיגאז י\ז ןילעדנא ץפ ר}ייא ןננאפמנא םיכאלמ ד
 עקראט# ןייז דרע רעד ףיוא גירייה זיא טא; ,טהור הניכש ןד יארי ט־וא םאד רמיה
 טימ רופיזיא דךע איל טפאשלעה ןופ טא}יי :ןיטרעוו ערא ןיא גילייס זיא טא}׳קועדו
 יייא ןיביוהיג ףיוא רימ טאה'םע טגאז איב;רך;נאשחי :זך;יכ^ ןיד ןופ טייקדעמיול
 םיכארמ ןופ שער םיורנ טימ םערוטזע ןייא רימ רמנוא טךעהי;באה גוא האוב}חת
 טאה סע איב נ רעל טגאז ינתלסני :טלא ןייז ןופ דובכ םטא}'זיא טכיולג ךזינ ןיגאז גוא
 םיורג טימ רוק ןייאיטרעהיג באה ינוא האובנ ןופ יחור ץיא ץביוהי; ףיוא לימ
 טביוריג ןייז לאזזטאג ןופ דובכ רד ןיגאז גוא טאנ'ץביול םאו}םיכאלמ ןופ שענןעטיע
 םטאנ יי :טייק:בייא וצ ןיניניק םעור טא}יי :טהור הניכש ך ואוו טלא םעד ץפ
 ןמאנ"ןיי!ןערריג דחימ טאה טאוו טאנ רד יי :ןיטלעוו עלא וצ םויק ןייא טא)}דקייעיניק
 םעך״גיבייא״וצ םע טיה ןירעטרע ערע/ניא קקיז ייז רארשי גוא קחץי םהרכא ףיוא
 טסראז נוא תובבחמ עטכער^'ןייק_ןיבאה טינ ןראז קלא$>ןיידזא תובא ך ןופ תוכז
 ץיא זיא טאנ *י־יי :ןאט היושת טכערןלאז דימ ריד וצ רעצלעה ערעייז ןיטייככ ןא
 רעדיוו טרעימ נוא טינ טבלאל ראפ רע ניא רניז איל טינ ראפ רע רע^מעלאב רל
 טוג״טסייג טאג וד ןע־ך יי :ןיראצ םיר;ןייז טינ 'טקעוו רעד רע נואץלאצ ןייז ןילעק
 םייקיטכערנ ןייד ךתק־י :לח ןפת טאוויערא וצ דסח טדב רופ טקיכ בוא טסביג רפ גוא

 תא * י ־ ׳רש״דד ־



 תירחש תלפה
 וניתובאל תעבשנ רשא םהרבאל דסח בקעיל תמא ןתת
 יונתעוטל לאה ונל סמעי םוי םוי ינדא ־ןורב :םדק ימימ
 * :הלס'בקעו יתלא ונל בנועמ ונמע תואבצ ;י :הלק

 מ דילקה העישוה ל :־ןב חטיב םדא ירזעא תואבצ

 ונכותב עטנ םילוע ןיחו תקא תרות ונל ןתנו םיעותה
 ותארי ותבהא ונבלב םשיו ותךותב ונבל התכו
 קירל עגינ אל ןעמל םלש בבלב ודבעלו ונוצר תושעלו
 דדלאו וניהלא ןי ךינפלמ ןוצר יח:ןבבו :הלהבל דלנ אלו
 הארנו היחנו״הכזנו הזה םלועב ףיקה רומשנש וניתובא
 :אבה םלועה ייחלויחישמה תומי #ל הכרבו הבוט שרינו
 ךחב :ךדוא םלועל יהלא ל םדי אלו דובכ ךומזי ןעמל
 דע ידע1 ייכ וחטב :'וחטבמ י;'הדרו י:ב חטב: רשא רבגה
 תבזע אליכ ךמש יעדוי ךב וחטבי :םימלוערוצ ןי היב יב

 :רידאי הרות ליד ע וקדצ ןיעמל ץפח ןי :ץ ךישרד
 .תמא טסבי;־ה ןתח :חקא רעטיול זיא .דרות ץיד גוא טייק.יטקעךיכ גיבייא ץיא זיא
 ןרעטלעערעזנוא וצ ןילאוו#'{ םסאה וד סאוו םהיבא וצ וטס^ימסח בוא בקגזי וצ
 ףליהרז;וא ויא רע םאו) טאג רעד גאמ ףיוא גאט טאג זיא ט^יולג וייב :רעירפ ןופ
 ךיא בקעי ןופ טאג רד זנוא וצ טייקראטשא זיא רע זנוא טימ זיא טא{ יי :גיבייא ףיוא
 !ףלעהמאג יי :ריד ץא ךיז טרעכיז ראפ םאוו ןשטנעמ םעד לואוו יי :טייק_יבייא רך
 זיא טביוליג ריינ :ןא םיא ץפור רימ םאוו גאמ םעך ןיא ןירעןכטגע זגוא לאז גיניק דו
 פא זגוא טאה בוא ןיגעוו דובכ ןייז ןופ ןפאשאבזנוא טאה רע םאוו טאג רמוא רע
 ני,א .הנבל רד וצ גוא ןוז ־ועד וצ ןעגיל גוא טליא רפ ןענייז ייז םאוו ך ןופ טעדיי^יג

 טאה ץבעל עגיבייא םאל גוא תמא זיא איז םאוו הרות יד ןבעגיג זגוא רע טאה וצ רד
 םורד ןיבעי גיבייא םוצ ןעמ טמוק הרות רעד ךלוד ןעד זנוא ןישיווצ טצנאלפיג רע
 ץא ןאט לאז גוא הךות רעד ןיא רעצלעה עלעזנוא ק{עפע לאז רע זא רימ ץמעב
 ןלאז רימ זא ץפלעה זנוא לאי טאגמבלא??ןייז גוא ט?אשןיל ןייז רעצלעה ערמוא

 ־ןילאז רימ .ץצלאה ץיצנאג םעל םימ יטיא ןע^יד ןילאז דימ גוא ,ןילימ ןייז ןאמ
 ץיז לאז םע י׳יי :שענעקערש וצ ןגיררעג טי{ןילאז רימ גוא טייקכעל וצ ןילימ טינ ךיז
 ץליאז רימ זא ןילעטלע ערעזנוא ןדפ טא{ בוא טאג רעזנוא טאג ריד ראפ ןילירר רעד
 בוא ץבעל ןילאז רימ בוא ןיד הכוז ןילאז רימ גוא ,טלעוו רעל ף ׳"•א ץעזיג ןייד ןימיה
 ןופ געט גוא ץלא;ך וצ גנושטנעב גיא םטיג ןיבלא ץלאז רימ ע,א ןהעז ןילאז רימ

 טינ ץלאז גוא ךיד ץביול ןילאז ירימ ןילימ םיא ז^ל י :ץבעל גיבייא םוצ גוא חישק
 שטנעמ רעך זיא םביוליג ריינ :ןיביול ךיד ךיא ליוו גיבייא טאג ןיימ טא{ .ץנייווש

 לטלעקיז רפ זינ :גנורעכיז רה וייז ןייז טע־ןו טא;גוא טאג ףיוא ךיז טלעביז ראפ סאל
 ;ד ץיטלעוו עלא טעמלאמי^טאג םעד םימ ןעד גיב.. ־י״1•*4 ־י'4
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 תידרש תלפת
 ךילמיו התוערב ארב יד אמלעב קא .אבר המש שדקתיו לדגתי
 ןוכימויבו ןוכייחב קא^רחישט ברקיו הנקרופ"ודםציו.התוכלמ
 אהי להק :ןמא ורמאו בי־ק ןמזבו ארגעב לאלש:תיב ילבד דחבו
 ראפתיו חבתשיו דחבחי ן״י :אימלע ימלעלו םלעל ךרבמ אבר המש

 ךירבי אשדוקד"המש׳ ללהתיו הלעתיו רדהתיו 'אשנתיו םמורתיו
 אתמחנו י *תוחבשת' אתריישו אתכירב לב 'ןמ אלעל י קא .אוה

 :ןמא תמאו אמלעב ץוימאד
 ך ן1הםא םדןכז לארשי תיב לבד ן^דתועבו יןתת1לצ לבקתת!"

 :ןמא ורמאו א:טשב
 :ןמא ורמאו ^ארשי לב לעו ונילעסיבוטסייחו א:משןמ אבל אמלש אהן
 לעו ונידעי םויש השעי יאוה וימורמב (םולשה ח״ייממ) םולש 'השע

 ":ןמא ורמאו לאלש: לב
 : םאר רז םנאז שדיקה זורא י םזד 'הרות רפסי איד םגארס ןזח דוד ו•

 ן ודבל ומש בגשנ יכ ־" םש תא וללהל ז״י
 :ודוה להק םאר םנאז וללחי םנאז קח רוד*ןורו

 םע לאלש:ינבל חיזמ ל?ל הלהק שעל ןרק 'םרר :םדבשו ן׳רא לע ח*ד
 :הרללה ובוךכ

 :ה^־יכר תורהנ לעו .יוךסי םיסי_ לע אוה ינ ;ה;יכש׳ד לכמ ה*$ולסי ץו#ל דל רומזס ד*ךל
 אזק; אל רז^א בעל רנו םינכ יקג :ושדק,םוקמ םוקי,ימו ע רהכ הלעי יס

 ישקיה יין׳רד רודה!:ועשי.יחלאה הקדצו י; תאס הכר? :הזןדהלענ^ג **לוישפג
 ךלס זר1 יה :דובכה ךלהאובןג.םל1ע יזרתנואלכיי.םכיבאל םיר^ש ואש :ה,ךכבקגןיזןי#נ
 ךלה םלוע יסת$ ואשו םקישאל םירעש :הההלס ייב;ד רובנל חזע ן דובכה

 :הלה דובכה 'ךלה אוה ת1אלצ ע דוביה ךלה הו אוה יס :דובכה
 ,׳זכרבקעי ומב ןא םננאפ ןומ רוג ,דודל הלפת םד קמ םגאז ןונחמ ןךנ_ םינ םנאז קזנ ומויו דוס *ך ןי*

 : םוי לש ריש םוד רונ בקוי תיב םינ ךיוא קמ םגאו'םיפא ךרא לא םינ םגאו ןעמ ןוויו ןיזא

 ינא דיסח יב ישפנ הרמש :ינא חינזמ דע ינ יננע ךניא :המה'דולל הלכת
 לכ ארקא ךילא יכ יניא יננח :ךילא סמובה יתלא ■רתא ךךנע עשוה
 חלסו בוט יניא התא יב :אשא שפנ ינלא ךילא ינ ךלנע ש9ג סמש :םויה
 יתרצ םויב :יתונונחת לקינ הבישקהו יתלפת י:.הניזאה :ךיא1ל ל?ל דסח בל)
 רשא ם:וג לב :ךישעמ? ןיאו יניא םדללאב ךומ? ןיא :יגנעת יב ךארקא
 תואלפנ .ישעו התא לור? יב :ךמשל ח?כיו יניא ףינ?ל וסתשמ ואובי תישע
 נ ךמש האךיל יבבל דמ ךתמאב ךל,דא ך?רל :ימוד :ךדבל םיהלא החא
 חלצהו ילע לוד? ךדסח יב :םלועל ךמש הלבכאו יבנל לכ? יהלא יניא ךךוא
 אלו ש?נ שק? םיצירע תדעו ילע ומק םי־!!םיהלא :הדלקת לואשמ שפנ
 ילא הנפ :תמאו ־יסח ברו םופא ךרא ןונחו.םוחר לא יניא הקאו :םלכנ? ךומש
 וא־ויל ה?וטל חוא ימע השע :ךתמא ןבל העשוהו ךרבעל ךזע הנח ינמי)

 :ינתמהנו ינתרזע יי החיא יב שביו יאש
 *ייח קל ןמאנ ץיד ;יסירו סאוו יד ריד ןיא )ירעכיז רא$ דקז קמ רעהיג םורד
 רע טיט חיקךצ םדיג ןייז ץגעוו םוא טאן" :רעשראפ ענייד טינ טזאל רא9 םאג
 תוכז רעמ קאז ריס ידכ תוצמ לייפ טימ איז ןקראטש טיט גרא הרות יד ץכאמ םיורן

 ♦טלעוו רענעי ףיוא ץבאה /יי׳יי
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 תירחש.תלפת
 ונחנאו ויחלא םשכ שיא ובלי.סיסעה לב י? : ידוא? הכלנו וכל בקעו תי3

 :דעו םלועל ונד1ל£ ה םש? ךלנ
 תוטהל :טשטי.לאן ונבזעו לא וניתובא םע.ה;ה ■ישאכ טמעטיהלא י י,ך|
 ־שא "ויטפשמו וךכחו ויתוצמ דפשלו ויכרד לכ? תכלל וילא ונבבל
 י; לא םיכךכ י ינפל יתננחתה רשא הלא יר?ך וי-דף :וניסיבא תא ה#
 :ומויב םוי ר3ך לארשל ומע טפשמו ידבע םפשמ תושעל הלץלן םמוי וניהלא

 :דוע ןיא םיהלא-ד את י יב ץראה יסע ל? תעל ןעמל
 ונל היהש יי ילול :לארשי אנ רמאי ונל הדדש כ ילול ־חלל תולעמה רי^
 ונופטש 'םימה דא :ונב ם?א תורחנ ונועל? םיוה דא :םךא טילעשוק? י
 אלש " זמרב :םינוידה םימה ונשפנ לע.רבע דא :טשפנ לע רבע הלהנ
 ונחנאנ"רבשינ חפה םישקוי חפמ הטלמנ רופצכ טשפנ :םהינשל ףרק וננהנ

 :ץראו םומש השע י םש? טרזע :טטלמג

 םוי לש ריש
 ן #ךןןניל תימ םירט1א םיולה וי<ר1ב$ ת3#כ ןוזואו ם1י ם1יס ׳י3"3 תשארכ

 לעו הדסוסיהו לע.את ייב :ה? יבשי לכה האולמו ץראה דל רומזמ ךתר
 רכו םיפכ יקנ :וש־ןק םוקמ? םוק:דכו ל ־תב הלעי.ימ :הננוכי תורהנ י
 הפרצו :ל תאמ הכרב אשד המרמל עבשנ אלו ישפנ אישל אש; *מ ישא בבל
 םכישאר םירעש ואיש :הלק בןכעי_ ךינפ ישקבמ ויש־ח רוד הז :ועש:יהלאמ
 די רובנל זוזע י דוביכה ךלמ ,ך יימ :רוכבה ךלמ איבה םלוע יסתפ ואש?דן
 ימ :רובבהךלמ *<בף םלוע יחתפ ואשו םכישאר םירעש ואש זי־ימחלמ רובג

 :הלס דובכה ךלמ את תואב? ל דובבה ךלמ הז את
 :ךתלהחב סכתשיהל ךש־ןק;םשל תודודל םרגה ןמ טעכקג טיז+5 ה ונעדוה
 ןמא םעה ל? רמאו םלועה דעו םלועה ןמ לארש: 'ילא ה ?רב
 השע לארשל יילא םד^ ל ךור? :היללה םללשירי ןכש ןודמ ״ ?רב :הרללה
 י״ק :ןמאו ןמא ץרא׳ל ל? תא ודובכ אלמי םלועל ודוב? םש ?ר?ו :חכל תואלפנ

 : קבר יזמ םיד ןלס ויגאז םוי לש ריש רומיס םדד ךאנ נא8 ץכילסד•

 רעך ,ןרע^לע ע;ידכ ןיפ טא; מא טא;ןידכ טא;יד ראפ ןיליו)רעך ןיי1 לאן ס5ן ן1צל
 םע־ן ןופ םיורא טייג סגן םארו ם# רע;יט©רא© רעך נוא רעקראש? רעך גוא רע;ילייס
 וזא ןירעס וצ ךד;טסלאן בוא ןדעוי ןע^יגעאא לאן רד רא© טנאןי;באס ךיא סאו;רומחה
 ןידכ טסלאן גוא ר1םחכ םעד טנאןי; טא$ ר^י 'סאו;ךל9ה דלך אויצ טרעהד טזיאל אוד איזו
 :ןזכא ;ריד ר© רז^ויץילמ ןייא ןיד לאן גאז;רעל נוא גא\ה ןיהיטהייה םעל ןעטע;ןא טע$*ן

 :ט׳לקמה תיגב םידכ1א םלולה ייס 1פז^ י;# ם1י ם1יה תבשב ינשב
 ףט הפי :ושך|נ רה טיהל* ריע י} דאס לל׳־$מ ל, לחן :חרק ימל רוםזמ די#
 היסונמראב םד^ז :בל ךלמ תךר ןופ? ית?דקד רה ץראה לכ שושמ
 ולהבנ והמ? ן3 ואר המה :וד״ ורבע ודעונ םיכלמה הנה י? :ב;שמל ־/לונ
 :שישיה תוינא רבש? םידק חח? :הדלויב ליה םק םתזחא הדער :וזפחנ
 םלוע דע הננוכי םיהלא טיהלא דעב תואבצ ל ריעב טיאר ןב טעמש רשאכ
 רצק לע זןחלהת ןכ םיללא ךסשכ :דןלפדד ברקב ךדסח םיללא ונימד :הלמ
 ובס :ךימפשמ ןעמל הדתי תונכ הנלנה ןוד רה חמש.' :זןןימן האלמ קד? ץר.א

 לויצ ׳י ט״ע*
 ׳
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 םוי לש ריש
 חפסת ןעמל ,ךיתממרא וגספ הליחל □ןבל ותיש־-דילרגמ ורפס הופיקהו ק*
 ׳י־־י־י״י :תומלע ונמנו אוה דעו םלש טיהל*! םיהלא .ך יכ :ןו־סא דח?

 :תייכב םירגוא םדלה ויה 1ב# תב#ג יז^ילז^ ם1י ם1יה *ינשב ימלשב
 י#01!ו יחמ דע :םפ#י.םדדלאלא תדעב נ$ םיתלאףסא^י ר1מז1ב
 צפ7§ :ןנידמ#רו י4עםותרללוט$ג£ :הלסואשזרםיג#ךימ למ
 ידסומ לב וטומו טלהתי הכשחכ טיכ:אלל ועד:אל :ולדה םיעשר דמ ןויכאו לד

 :#ךקמ תיככ םירוזא םלולק ייה 1ב# תכ#ב יעילר םוי םלה תנשב יעיברב
 דע :םיאנ לע לומג בשה ץראה טפש אשנה :עיפוה תומקגילא״תוטק^לא
 ילעפ ל;ורמאת:קתע ורבד:ועי3נ :יילעו םיעשר יתש דע םיעשר יהמ ־
 ורמאיו :וחמ:םימותיו ונדו!מ) המלא :טעוךתלחנו ואכדו יג ךשע :ןוא•
 :וליכשה יחש םיליסכו םעב םירעכ וניכ :בקעי ־הלא ץכ:אלו ■יח האר:אל
 םךא דסלשה חיכוי אלה םלג רסייה :טיכנאלה קע רש םא עמש:אלה ןזא עטלה
 ה: טרם:ת ישא רמיד ףשא :לקה השיד יכ םדא הובשחש עדוי ק :תעד
 שט:אל יכ :תחש עשיל הר?:דע ער יממ ול טיקשהל :טדסלח ךתרותמ*
 םוק:מ :בל ףש:לב וירהאו טפשש בוש:קמ דע יכ :בזש אל ותלחנו'ומע *
 השח הנבש טעשב יל התרזע ;י ילול :ןוא ילע6 םע יל בשה:מ םיערש םע יל

 םמז תא םהילע בשי :יסחמ רוצל דדלאו בגשמל יל ל יהכ :ועישרי יקנ
 השדקג :טעש:רוצל העירג וק האס}יבל י• טיהלא י םסמע םחמש םחעדכי
 ׳י־י '-•־-"יי :םמלא לכ לע לחג ךלשו ״ לחנ לא יכ :ול עירנ תורמזכ הרותפ ח#

 :ם׳ךק?ה תיכב םירסוא םדלה זיה 1ב# תכ#כ יס׳יס^ םוי םויה ״מ ישימחב
 ואש :בקעו יהלאל ועירה ינדע םיהלאל טינרה :ףסאל תיחנה לע חצנמל
 םויל הסבכ רפוש ש־וחב ועקח :לבנ םע םיענ רונכ ףת ונולי הרמז '
 לע ותאמ ושש ףסו׳דיכ תודע :נגקע.י דדלאל טפשש אוה לארשיל קה יכ :טגה
 :הנרבעת דודמ ויפכ ומכש לבסש יתוריסה :עששא יתנח:אל תפש סד^ש ץרא
 מע עשש :■דלס הבףש מ לע ףנדכא םער דמכ ךנעא ךצלחאו תארק הרצכ
 :רבנ לאל ■דזרתסית אלו רז לא ךכ ■דוהי אל :ף עמשת םא לארש:ךב הריעאו
 יללל מע עשש אלו :יהאלשאנ ךיפ בחרה םיידש ץראשךלעשה ךיה^ ק יכנא
 עמש ימע ול :ם!דיתוצעומי1וכל:םבל תחףשכ והחלשאו :יל הכא אל לארשק
 :יאנשש:רובישא םהירע לעו עינכא םהיכילא טעמכ :טלס:יכרדכ 1*רשי.ל

 :ךעיכשא שכך רוצמו הטה בלחמ יהליכאר :םלועל םת1ע יהר ול ושחכי
 'וכו ונעישוה

 : ז0ןןיסס תיכב םרסוא םמלה ויה 1ב# תכ#ב יזן^ םזי ם1יה ״3״ב י״״3
 ׳וכו ונעישדו .׳וכו תואנ ךלס ׳ח

 # •. . . * ״ 1 * י * * ״ ״ י״״ :ישפנ יכרב קמ םגאז םוי לש ריש םדד ךאג שדוח שאר םוא

 לע ?ייז 'ר ם׳עס
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 םוי לש ריש
 תינובס לע ץרא דסי, :םכל שא ויסלן׳ס תוחור ויקאלס .ישע :חח יפנכ לע
 ־ףס־ועג ןס :סיסודמע!םרה לע וחיסכ שובלכ םוהת :דע!םלוע טומת ל3
 ו םבל יתרס: .דז םוקס תועקב ידךנ םיה ולע! :קיפל!ףמער לןכ ןס ןוסונן
 ץ3 םילחמ םינבמ חלשמה :ץראה תסכל ןובש;לכ ןורבע!לכ תמש לובנ
 םיסשה ףוע םהילע :םאמצ םיארפ ורבק!ילש ותיח לכ וקש! :ןוכלה!םירה
 עכשת ףישעס ירפמ ודרוילעס םהה ,דקשס :לוק ונת! םיאפע ץכס ןוכשל
 :ץראה ןס'םחל איצוהל םלאה תרבעל בשעו הסהבל ריעה חימץס :ץלאל
 דע ועבש! :דעס!שונא בכל םחלו ןמשמ םינפ ליהצהל שונא בכל חמשי־ !י!)
 "ירה :התיכ םישורב הדיסח וננקי םרקע םש רשא :עסנ רשא ןונבל יחא :
 :זאובס ער:שסש םידעומל סכ:השע :םינפשל הסחמ םיעלס םילענל םיהבגה
 שקבלו ףרטל םיגאש םיריפכה :רע:וחור לכ שטרת וב הל!ל יהו ־!שח תשה
 ולעפל םדא אצ! :קצ יח!'םתנועמ לאו קפסא!.שסשה חרזת :םלכא לאס
 ץראה האלמ תישע המכחכ םלב י ףישעמ ובר .דמ :ברע רע.וחךבעל}
 :תולדג םע תונטק תויח רפמה ץאו שמר םש ם.ך!בהרו לחנ םדו הז :ףנעק
 םלכא תסל ןחכש!לןילא םלכ :וב קחשל תרש,הז ןתדל ןרכלסל תיינא םש
 ףסת קל,דבי ף:נ־3 ריתסת :בוט קעכש!ףד: חתפת קטקלי.םהזל ןתת :ותעב
 י.לי, :המדא יגפ שרסתו קארכי• ךחור חלשת :ןמוש!םרפע לאו ןועעו!םחור
 :ונשע!!םירהב עג!דערת! ץראל טיכסה :וישעמכ ץ חמשי.םלועל ב דובכ
 :לכ חמשא יכנא יחיש וילע ברע! :חועכ ףולאל הרמזא •למ לל הלישא

 :,ררללה ב תא ש?נ יבךב םניא רוע סיעש! ץראה ןמ םיא!ןח ומת!
 :דניווא תא אירפ גאמ עלא ירוא ׳ה דודל קזנ םגאז הבר אנעשוה ףאנ חנ לולא ח״ר ןופ

 םיערמ ילע בורקכ':דח&א ימס לח זועמ ,יי אריא ימס יעשלו ריא ,ד דחל
 הנחמ ילע הנהת םא :ולפנ!ולשב ׳דמה ל יכיאו ירצ ירשב תא לוכאל י
 ב תאמ יתלאש תחא :הטוב ינא תאזכ המחלמ לע םוקת םא יכל אליל אל
 יכ :ולבדוכ רקבלו ץםענכ תוזחל יה מ! לב ל תיבכ יתבש שקבא ,־יתוא
 לע ישאר םור!התע! :ינססח!רוציכ ודוא רתסב ינריתס!הער םויכ וכסכ יננפצי
 ילוק " עמש :יל הרמזאו'הרישא העורת ידבז ולסאכ ההכןאו יתוביכס יביא
 זץנפ רתסת לא :שקבא ,ד ףינפ תא ימ ושקכ יכל דבא ףל :יננעו ינגחו ארקא
 יכ :יעש!יתלא ינבזעת לאוינשטת לא חדה יתרזע ףרכע ףאב יטת לא ינממ
 :יך־!ש ןעמל רושימ הראב ימת ףכוי :י ינרוה :ינפסא!יי ינובזע ימאו יכא

 תוארל יתנמאה אלול :םסה הפר ריש ידע יכ ומק,יכ ףצ שפנכ יננתת לא
 :ד לא ׳דנקנ ףכל ץמאנו קמב ,ד לא ׳דנק :םייד ץראב ד בוטכ

 ¬ווצ ןיאו ףמלכ ןיא ינ לכ שודק ץא :ללאהוקו,ךבל ץמאיג קזחל לא ,דוק
 :וניהלא יתלוז דוצ ימו ץ ידע?3מ הולא ימ יב :וניהלאב ־•¬

 :ונעי^ומכ ץא .ונפלמכ ץא '.ונינודאכ ץא .וניהלאכ ץא
 :ונעי^ומה ימ .ונכלמכימ .ונינודאכ ימ .וניהלאכ ימ י
 יוו רעהא יוזא אטיינ זיא םע .טאג רעזגוא יוו טאג ןייא יוזא אפיג זיא םע יעהלאכ ןי#
 *טיןעוו* רד גיגיק.רעזגוא יוו טלעדו דד י גי^יק ןייא יוזא אטינ זיא םע .רעה רזגוא

 סע^ * * ׳ר סריס *
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 תירחש תלפת
 הלונ .ונכלמל הלונ .ונינודאל הדונ .וניהלאל הדונ
 .ונכלמ ךח$ .ונינודא ךח$ .וניהלא ךורב :ונעישומל

 .ונינודא אוה התא .וניהלא אוה התא :ונעישומ ךור^

 .ונעישות התא ."ונעישומ אוה התא".ונכלמ אוה התא

 התא :דעומ"אב יכ הנתל תע יכ ץויצ םחרת םיקת התא
 1 •;ז : •• ד • ד ד •• •• - ••ד 9ו ךינפל וניתובא ורישכהש וניתובא דדלאו טיהלא "יי אוה

 :םימסה תרטק תא
 םיעבש םיעבש דקשמהנובלהו הנבלחה ןרפצהו ירצה תירשקה םוטפ
 השש רשע השש לקשמ םכרכו ־חנ תלכש העיצהו רומ ;הנמ
 תירכ .העשתן1םנק .י השלש !־טולק .רשע םינש טשקה :הנמ רשע
 ץא םאו אתלת ץבקו אתלת ץאכ ץפירפק ןד .ץבקהעשת הנישלוכ
 ןשע הלעמ.עבר תימודס חלמ.קיתע ץרת רמח איבמ ןיסירפק ןיי ול
 !תנסאו .אוהש לכץדרדד תפכ חא רמ1א ילבבה ןתנ יבר :אוהש לכ
 ןועמש !ןבר :התימ ביח הינממס לכמ דחא ־סח םאו י .הלספ שבד הב
 תי־&ףשקה יצעמ ףיזפונהףדש אלא'וניא ירצה ;רמוא לאילמג ןב
 ץרושש ץסידפק ןד .האנ אהתש יריכ ן־ופצהתאהבץפשש התשר?
 י " * ? ? ▼ 1 • ז •י־*•-. ר ־־ * ~ 5 * | - ד ץאש אלא הל ץפי םילגר ימ אלהו! .הזע אהתש ידכ ןרפצה תא וב

 :דובכה ינפמ שךקמב םילגר ימ ןיסינכמ
 א?ה םלוע ןכ אוהש ול ־חסכמ םוי לליגתוכ^ד הן#ה % והילא י3ד אנת

 :תוכלה אלא תטילה ךלתו לא ול םלוע תטילק רס&ש 'י
 .םלועב םולש םיכךס םיהמ ייטלת .א;ית טר רסא רזעלא יבר רמא
 אלא לזמ רות לא :־ץנב םולש בר} ץ ךומל ךב* למ רסא# ־ ׳
 הולש וליסכ םולש יהי, :לושמ ימל ןיאו ףזרךוח יבהאל בך םולש :ךיןט
 טיהלא ץ תיב ןעמל :ף? םולש א}הך?לא יערו סא ןעמל :ךלתונסואב

 :םולשב ומע תא ךרב! ץ ןתל טעל'זע ץ :ךל בוט השקבא
 :סאד קמ םנאז ךאנ דעד בוא אבר אסלמ אהי הב לדגתי ןא ןמ םמה ןנברד שיךק םגאז ;עס קחו

 ל? לען .ןוהךסלת ידימלת ל? לעו ןוהדימלת לעו 1'ןני!ר לעו לאיש! לע
 ןוהל א,־מ .רתאו רסא לבב ידו ןרה ארקא? ד .אתירואב [יקמעך ןאס ־
 .טא}רעזנוא יוו וזא זיא רעוו י■ :רפלעה רעזנוא יוו רע$רעה ןייא וזא אטינ חא סע
 וזא חא דעוו .טלעוו רד גיניק רעזנוא יוו וזא חא רעיו .רעה רעזנוא יוו וזא זיא רעוו
 ש ץביול ץיעוו י רימ .טאג רעזגוא וצ ןיביול ץלעוו* ריס חיינ :רעפלעה רעזנוא יוו
 רזניא וצ ץנדיץלעוו ריס ] טלעוו רד גי;יק רמוא וצ ץביול ןילעוו ריס .רעה דעזנוא
 זיא טביוריג .רעה רעמוא זיא טביוליג .םא^רעזגוא. חא טביולנ ריינ :רעפרעה
 .םא}רעזגוא טסיב וד התא :רע$לעה רעמוא זיא טביוליג .טלעוו רד גיניק.רעמוא
 .^ןעה רמוא'מסי$ ת .טיעוו רד גיניק רעמוא טסיב ת .רעה רעזנוא טסיב ת
 קך ןויצ טא1$# ך ןעמעראב רד גוא ץימ# ףיוא טסעוו ח .ץפרעה זגוא טסלאזוד

 : טייצ ך ןעסוקעג זיו# זיא םע ריא ןעמעראב רד וצ טייצ ןיו# הא םן'י *
 ר םירזכ .ונילע
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 מ א*ח״י ימדזאמ זיהדיא קדיו זיםהסל אל?חן א$ראןןלש ןובל
 םי?וט טיעו א$ש !ה אבר אמלש אה: :ןמא ת^ו אעשינר ןוהובא םל!?,
 אוה וימוץנייג (םזג?,ל ״׳״! םולש השע :ןהא ו־טא)לא־שו לב לעןוגלע

 :ןש< ודטאו לארשי.לב לעו ונלע םולש ׳ישעי-
 טיט ת׳ד*ה סרעה טילני ;ינאז לאך6ף קוו קד קנאז הןןכנ ןעמ לאז טילמ,חבש םער זא ל״ז י׳ראת יבתנ ץא םייסש מ

 ־■ ״ו• : ־ 11 ! ״ • .. ... •יו• י• ;לא־ישי״זישםנעג תא ץני* תא אזנז םיכאלנ עלאי ז

 ■1; ״/ ^ ■י **>>וי > ואי^1 ■ '*י-'! >

 ףחב שחקה םיכלמה יבלמ ףלמ יינפל םידומו'םיוחתשמו
 םימשב ורק:בשומו .ץלא׳דסייו םימש הטונ אוהש :אוה
 .דוע ןיא וניהלא אוה .םימורמ יהבגב וזע תניכשו ;לעממ

 ו• •• • •
 • • - ג ־ י 1¥>ז !ן *

 תבשחנ
 ז :

 מ
 :דוע ןיא תחתמ ץראה ת׳ם תמ(• ,

 ףזע תראפתב ,ךוחמ תוארל וניהלא יל ףל הוקנ ןכ לעו
 ןותרכי י תורכי םלילכהל ץראה ןמ םילולג 'ריבע,דל ,

 םייקקדרנ ןבעג וצ טלעוו רצנאג רד ןופ רעה םוצ ןביול וצ לטומ זיא זנוא ףיוא ונילג;
 איד אדו ץפא#אב טינ זנוא טאה רע סאו;םער ףיוא גגאפנא ןופ רןנעשב םוצ
 תוחפשמ ערעייז אדו ןאמי;טינ זנוא טאה גוא תולעכ'ד י*נוא 1יז יל יצ ןעמ םאו}
 לרוג רעד יוו טינ זיא לרוג רזנוא נ'וא ,ייז איור קלח רעזגוא ןאטינ טינ"טאה רע םאו;
 םער ראפ ןעקנאלרימ גוא ריז ץקוב גוא ןעינה רימ רעבא ינח״נאי .ןיימיג ערעייז ןופ
 טאה רע .רג;זיא םבדליג בוא גילייה םיבלקעלא רעביא טניניקרע םאוו גיניק
 זיא דובכ ןייז ןופ לנוציז םאר .דרע יד םגיטסעפדנורגנטאהגוא ןימיה יל טגייניג
 טאנ רעזנוא זיא רע .ןעלמיה עכיוה ך ןיא 'זיא ה;יכז? ןייז גוא .ןיבדא ןופ לעמייה ןיא
 ץיק ןידנאה ראפ טינ זיא םע גיניק רעזנוא זיא ךז תמא זיא ם? "א :רקיקטינ גוא
 גוא״טנייה ןיסיוו טסלאזוד ,הרות ןייז ץא ןביר^יג טייטש םע איוו וזא .םיא ןדה טא$
 םער ףיוא ןיביוא םא;ץיא זיא טאנ ריא;זא ןדאה ןיד וצ ץרעקרדיוו סעטסלא}
 :טאנ רעדנא ץיק.ץזנאה ראש טינ זיא ןיטנוא ןופ דרע רעד ףיוא גוא לימייה

 טייקניי# ןיא י ןהעז דלאב ץלאז רימ 'טאנ ךזנויא ריד וצ רימ ןיפאה םורד בוא ןכ לעו
 דל? רעל ןופ טייקילרעוו םוא איל ץיז ריבעמ'טסלאז וד זא טיייקראטש ןיד ןופ
 ץטכיררפ וצ ן*א ץרעד ןיטיגש רפ ץלאז םילולב יתדובע רטענ פא ןופ"תורוצ ךנוא
 ןישמנעמ עלא גוא לכי .םאנ ץניטכאמלא םעד ץפ רקירגיעק סאד טימ טלעוו ך
 קעווא ץיעוו דרע רד ןופ םיע#ר עלא זא רימ ץפאה וזא .'ןמאנ ץיל םימ ןיפה ןלעונ

 ןלעוג גוא ןנעהרעד ןלעווייז תיכי .רד וצ ץרעה ריז ץלעווגוא תועשר םד ץפראונ
 זעסיוו
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 תירחש תלפת
 וניהלא* ךי^ל :ןו^ל לכ עבט>תךךכ לכ ערכת ךל יכ
 םהילע םלכ ולבקיו .ונתי ךכי ךמש דובכלו .ולופיו וערכי
 יכ־ .דעו םלועל הרהמ םהילע ךולמתו .ךתוכלמ לוע תא
 בותככ .דובכב ךולמת דע ימלועלו איה ךלש תטלמה
 ל?לי׳וליגל "יימו ימימ :ייל]םלעלודי"ו׳מיתג

 םותי שידק :דחא ומ#ו דחא ל היהי אוהה םויכ ץראה
 :ל־ר תוער תורזג ;ופ קיז איז לימ הלוגפא קניז םיקוס• איידד איד

 רבל תבל רפתו הצע וצע':אבת יב םיעשר תאשמו ם&ופדלפמ ארית לא
 יתישע יגא לבם$ ינא הביש דעו אוה ינא הממידעו :לא ונמע יב םוק:אלל ־

 :טלמאו לב9א ינאב אשא ינאו
 ־.ףינפ תא םילשי ובשי ךמשל ודוי םיקידצ ךא

 *?דגא גוא יז קא עמש תאירןנ םנעייל ןעמ גוא הכרבא ןא ןענוגאד םער ךאנ ת״רד קלפח ;ינייל זז גהונ ןר ח■ קמ
 :ךאיבי יכ היהו שדק תשר* ןדא איד קא קגאי אזז גהונ ןיז קנייז

 לארשל ימב םסל ל? רטפ רוכב ל; ל טלק :־ומאל"הטלמ לא יי ףבדף
 ליל םויל חא רוכז םעה לא השמ רמאי :אוה יל ההלבבו םלאב ־ •,׳־
 *לו הזמ םיתא ל איצוה ד;קתב יב םף?ע תיבמ םייעממ םתאצו ר#א
 .ץלא לא ק ךאיבי יב הלו :ביבאל שלחב םיאצי םתא םויל :ץמל לכאו
 ץלא ךל תתל ךיסבאל עבשנ רטיא יסטילו ךדלי דמאהו יחללו ינעגבל
 לכאת םימ:תעבש :היל שרחב תאזל הרבעל תא תדבעו טיבךו בלח תנז
 ץסל ךל האלי.אלו םימ:ה תעיבש תא לכא.1!תוצס :ללגח יעיבשל םויכו תצמ
 הז רובעב דטאל אוהל םויב ךמל תלגהל :ךלבנ לבב ראש ךל לאה אל]
 ןעסל ךיגיע ןיב ןודמל* דז לע תואל ךל להו :שדצמס יתאצב יל ל השע.
 תקלד תא תרמשו :םילצמה ל ךאצוה ■ךמח ד:ב יב ךיפב ל תרות היהת
 רטיאב ינענבל ץלא לא ל ךאב;יב המו :המימ: םימדה הלעומל תאזל
 רגש רטפ לבי מ םסל רטפ לב תךבעלו :ךל הנתנו דהבאלו ךל עבשנ
 אל םאו השב ׳דלפח דגל רטפ לבו :לל םילבזה ךל ללז ־ישא המלב
 ־ומאל רחמ ךמ ךלאשו יב דסו - הלפת דגבב םלא רוכב לכו יתפרעל הלפח
 4יב ילג :םדבע תיבמ םדקממ ז ונאיצוה ־ז קזחב וילא תלכא] תאז המ

 רוכן דעו םלא רכבמ םמשה ץלאב 'ריכב לבלגרלב ונחלשל תערפ הטיקל
 עיא .אינק ערא ןיקוב דקז טעוו ץילא רד אוצ קד .טיעוו רד ןופ רעציו ערא ןעסיוו
 נ־א ןעינק ייז ץיעוי טאנ רעזנוא טאנ רך ראפ ד״ל .רך וצ ןדעווטי ןייעיו רענמז
 גוא ילבקד' .םייקך־ץו ןיבעג אייז ןילעוו ןמאנ ןיד ןופ דובכ םוצ בוא ,ץלאמ ןייעיו
 ץגיניק.םסעוו אוד בוא ,ךיידגיביק ץד ץפ ןאי םעד ךיז ףיוא ןגבאפמ^א ןילערר ערא
 בוא ,ץידזיאדץירגיניק.םאדןעד תמלסה יכ .טייקעבייא רד ץא זיב דראב יי!רביא
 *א}הלוח ץיד ץא ימייסב ס? יזו זזא ביתככ .דוב$ םימ ןיגיגיק וטסעוויפייקבייא וצ
 ץא"ןייז םערו טאג םיימש קוספ ץא יןאג גוא יסאני :גיבייא גוא רעמיא ןיגיניק טעי3
 ן3אןץז גוא גיצץא ןייז םאג םעור גאמ םעד ןיא .־תגן רעצ^א^ רעד רע$יא דן*מ

 :גיצבייא ץ; טעוו
 דנ# "יס"*
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 הדלו :,דדפ>א ד? רוכל למ םירכזה םרח ל? .דל ח;נז ינא ן? לע הסה?
 :םזו*סמ ונאימו די ק!חב '5 ףיגיע |י3 תפטוטלו .דמ לע תואל

 נ תאדח חריכו
 רחדםמ תריכ•

 תוריכז שש
 :ףדר יסי לכ םירצס ץראס ףחאצ םוי תא ־וכזת ןעסל

 רקא ם־ףבדה תא חבקת ן3 יאמ ףק?נ רומקו ףל ד?שה קר
 ימלו ףימק םתעבוהו ףייס יסל לב ףבבלס ורוס:ןק זץגיע ואל

 ברחב זןיתלא ל:יג?ל תימע רקא םוי :זןי£
 רקא :םל׳דצמס םכתאצב לזמב קלמע ףל הקע רקא תא רוכז קלס, ״־״ ״י•־.
 אריאלו ענל ף3ן הזראו ףירהא םילקסמ ל? ףב בעכ ךרל3 דןוק
 ןתנ ףיהילא י;רקא ץרא? ביבקנ ךיקאלקנזןל ףיסלא חימב הדרו :םדדלא
 :חיקת אל םלסשה תחתס קלז?ע ר?ז תא החסת התקרל הלהנ ףל

 :רידספ ףיסלא ל תא תפצקה רקא תא ח?קת לא 'רכן יני־ ״״ק.י ״•נ•
 לךיהלאד הקע רקא תא רוכז ־-י־־ ׳״־.
 :וקלקל תבקה םוי תא רוכז ״י ״י־־

 םירקע רשע השלש
 הנומאב ןימאמ ינא נ ן המלש הנומאב

 ומשי ךרבתי ארובהש י ־
 םיאורבה לבל גיהנמו ארוב אוה
 השעיו השועו השע ודבל אוהו

 :םישעמה לכל ־י ־
 המלש הנומאב ןימאמ ינא נ
 אוה ומש ךרבחי׳ארובהש י
 םושב תומכ י תודתי ץאו דיחי
 ץ ץ ++ ן | ן ^ הוה היה וניהלא ודבל אוהו םינפ

 1 :היהיו

 וניא ומש ךרבתי ארובהש
 ץאו חונה יגייסמ והוגישי אלו חונ

 :ללכ ןוימך םוש א

 ▼ ••ד י ▼ ״.ד י!״ ו • ד - די". המלש הנומאב ןימאמ ינא י
 אוה ומש ךרבתי ארובהש
 :ןורחא אוהו ןושאר

 • ▼ •• • ¥ •• 1 • -ן — המלש הנומאב ןימאמ ינאה

 1ל ומש ךרבתי'ארובהש 'ד
 : ו - ▼ : • •• •ץ

 תומלוע עלא טךיפ ר$עשאב רד זא ןביולג ןגיטפאהדאווא טימ ביולג ךיא ןימאמ ין*ן
 םמ רע בוא ןאטיג טאה ןיילא רע בוא םענעפע^אב עלא ןיפאשב טאןגוא
 ןייא טימ בימ^ ךיא ןימאמ ינא :גיבייא זיב םישןמ ערא ןאמ טעוו גוא דנוציא
 ןייז ,רע איוו וזא אטינ זיא םע גוא גיצנייא זיא ארוב רד זא ןיביולג קיטפאהראוו
 דןוציא זיב קוויג זיא רע ,טאג ירעזנואיזיא ץירא רע גוא ץכיילג ץיקחא טייק_יצ;ייא
 ןטיטפאהראוזא טימ ביול$ ךיא ץמאמ ינא :גיבייא ןיי! טעימ רע נוא דגוציא זיא רע

 םיא םד םערו ףוג ץיא םכיירג םאוו םיענע עלא ינוא ףט ץיק.טינ זיא רע זא ןיביולג
 ץיא םימ ביולג ךיא ןימאמ 'ינא : ןפוא םושב ןיכיילג ןייק_ךך וצ טאה רע גוא־ןימיירג םינ
 סעלא ;ופ זא גוא שיענעפעשאב עלא וצ רעטמלוג? רד זיא רע זא ןביולג ןגיטפהלאון
 ץיא טיס ביולג ךיא ןימאמ י* :דגאט# ןייז 'ןיא רע טביילב ןירעוו טשינ טעו!
 וצ םענייקאטיניזיא םיאץוח גוא ץטעב אוצ טוג זיא םיא וצ זא ןביולנ ןגיטפאהלאזן
 ןניטפאהךאוו ןייא םימ ביולג ךיא ץמאמ י* :םיאורב עגייז עלא ןנייז ייז םתאוו ןיטעב

 ׳ר ם״עי
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 םירקע רשע השלש
 המלש הנומאב ץמאמ ינא י ותלוזל ץאו ללפתידל יואר וד3ל
 ומש ךרבתי. ארובהש :ללפתהליואר
 לב) םדא י יינב השעמ 'לכ עדוי המלע הנומאב ץמאמ ינא י
 ¬והו דטאה רמאנש םתובשחמ :תמא םיאיבנ'ירבד לכש י ~

 485*325,י&ש1,3?.הנימאב ץס^נ ינא י
 הניט^ ץמ&ט ינא *י ,ילע ',;בר ה&׳מ ז4מבנע י •

 הדדאתשותיחמאהתדום^מו
 יי*ל "עיזי?■ 'םיאןבנ? *

1*1" • : ¥ 

 המלש הנומאב ץמאמ ינאבי , . :םי^■
 לע ־םאו חישמה תאיבב ׳ י -ימלש הנומאב ץמאמ ינא
 הכחא הז ליפ םע המהמתיש יפ 22§ק הל1ת*ל ל־ש

 " ־ :איביש םל לבב השמל הנותמ איה ונידב התע
 הטלש הנומאב ץמאמ ינא ע ♦ םולשה וילע ונבר
 םיתמה תיהת הדויש י המלש הנומאב ץמאמ ינא ם
 ארובה תאמ |וצר הלעתש תעב אהת'אל הרותה תאזש י י
 דעל ורכז הלעתיו ומשי ךרבתי תרחא הרות י אהת אלו תופלחמ

 :םיחצנ חצנלו ■ :ומש ךרבתו ארובה תאמ
 :יזמזמןשלג .ףחעישל ל יחרק •ג יתרקיףתעישיל
 :תרפס ך&דיפל :.דארריפל ״תירפס .: תירפס ךמריפל

 ןייא םיה ביול; ךיא ץ**יי* :תמאץלאזיאםיאיגש יד ןופדייר עלא זא ץביולן
 ןעמיג זיא רענואתמא רעמיא זיא ונבל הקמ ןופ האובנ יד זא ץביולנ ץ;יםפאהראוו
 םיהמ ד אייס םעי.םיא ןופ םסקאמ ץלא ןעד םיממ עלא )יס רעםא$ גוא רעה רד
 לבקה טאה רע סאו}הרוח ןיי!'ןופ ץלא זיא םיא ךא;רעדא םיא ראפ רעילפ םאוו
 םאמ' הרוח יד לאג זא ץביולגץמ?פאהראןו ןייא םיה ביולג ךיא ח*" י* :יקורי*
 םיה ביולג ךיא ןיסמ י" :השמ וצ ץבעגיגיפאה םאנ סאמ עגיבלעז ך זיא ץבאה רימ
 ןימיב רפ טינ לאה ץיק״מעוו זיא זנוא אייב סאמ הרוח ך זא ץביול;ןגיםפאהלאמא
 ץם#ם י* :ומש ךרבתי ארובה תאמ הךות ערעדנא ץיק_ץיז םינ םעמ םע נוא ןירעוג
 ןשמ#ה ד ןופ םיישגןמ עלא סייוו ר? זא ץביולג ןי;יםפאהראמא טימ׳ביא;ךיא
 םייטש ראפ נוא סעלא ןופ רעןלעה ך םפאשאב ר? ;חובטףה ערגןיי2 עלא נוא
 םלאןאב רע זא ןיניולג ן;יהפאהךאווא םימ ביולג ךיא קם*ם ינא :םישעה ערעייז עלא

 ףיוא רפוע קניי! סאו}ך וצ ןפארהש טעמ נוא תמחנ עקייז ןמיה םאמ איד וצ םעמוג
 יאדוב םע וו חישה זא ןיבגיולג קיהפאהלאמ ןייא םימ ביולנ ךיא זיעמ ינא :תונחכ ע;ייז
 דא :ןעמוק טעמ ר? זא נא$נ עלא ךא־ד וחא ףאה ךיז םמאז רע עשפאח נואקמוק
 םאד ןיי!םערו סה זא םיתסה תיתת היהיש ץביולנ ןי;יםפאהראוו ץיא םיה ביולנ ךיא ץס*נ
 ךלפתל ׳]יז טעוי אכובה ןוצר רד זא םיד דד ץא תמ ןלעמ גידעפעל ץלעוו עןחוטיד

 :םיח?;חצמו דעל ורכז הלעתיו ומש
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 וי־זו

 ךרדה חלפת

 ונליצתו םולבלו ה״^לו םיתל ונ^פזר זמסל ונעימנ םולשל ונבדוהי
 .םלועל אובלתמינלהמה תוינעל יגיס לבסי זןךו3 ברואו ב:וא לב ף3מ
 לב יניעבו היניעב םימחרלו ךתלו ןחל ונמת! .ונד!השמכ? הבלב חלשהו
 !י התא ךורב :התא [ונחתו הלפת עמיפי לא י? ונינונחת לוק עש?סו • יניאזו
 רהימ ךתעושיל :ינלזע!ךהיי ינליצל ךהיי ינלמש! דקוי ״׳־ יחי" :הלפת עסיש
 וכרבל ךלה בקעי *׳>־״״ •״י *'י ־״״ י• יתינק ךתעושיל ך .ךתעושיל ך יחרק • ך
 םש ארקי .ך שחלא הגהמ םאךרשאב בקע!־סאל :םיהלא יבאלס וב וענבי
 ונסע תואבצ ל :םולעיב ובע תא ךרבל ל ןתל ומעל זע ל :ם:נסמ איהה םוקמה
 ךלמה העישוה ך :ךב חטב םדא ילשא תואבצ ך :הלס בקע!יהלא ינל בגשמ

 'ונו ינדי אשא תולעמל ריש !וג$לק □וי^ 'יי ^ ^ •

 יתבא םשו יסש םהב אלמל םירעמ חא ךלב':על לכמ יחא לאנה דאלימה
 *ברנאינאודע׳ומחחאלארנד׳טירבדדגץר^זברןכ^בר^ ^^ק7¥לל0ול1ד^

 םולח תבטה
 :רדסכ סס מ וא םינהוכ השלש ינמ טנדני זילפ המוגע ישפנו םולח האחס

 :םיניפ ענש םיביסמח ׳ג ן־׳נדיו ;יאזח א£לח םי<נעפ 'י י0* י^יייי

 עבש .בטל הרשל א?ט אמסי • אנתל א?מ אוה א?מ • אתדח אבט א£?לח
 נ אוהל אעטו איה אבט .א;ט יהי א?ש איסלד אמש ק ׳ילע י־זמ ק9ז
 אלו חיעי :החטש יגביאתו יקש ךתח? יל לוחמל ידפסמ תכפה ־לי״י י״״י
 י?הבלכל הללקה תא ךל ךיהלא !;ךפהב םעלב לא עומשלז^לא ל הבא
 םלבא יתכפהנ וךח:םיערזו םילוחבו לוחמב ׳־יליחב חמשת יא :ךדללא :י ךבהא
 י? יל כ־גלס ישפנ םאשב הלב י־" ־לייה :םנונימ םיתחמשו םיתסחנ!ןוששל
 םשאר לע םלוע תלמשו'הנרב קצ ואבי חבשי : לור?ו מ־י־י :דמע ייה םיבנב
 רשא תומ! ;תק,ל לואש לא םעה לסאל :החנאנ ןוג:וסנו טיש!החמשי ןושש
 ושאר תרעשמ ליפי םא ליח .הללח לארש:ב תאזה הלודגו העוש־יה השע
 ארוב ימי" ■*"יערמ אלו ןתניוי תא םעה חפל הןה םויה השע םיה״$ םע יבהע־וא
 תא השבל חור!ץ״־י :ודואפ־דו' :י רמא ב1ךךלו קוחרל םולש םילש םיתפש בינ
 ךלזועל םולשן ךל םולש • םולש י?*' !5 ךמעו דדן ךל םטילשה ^אר ישמע
 התאו דדל הכ םתדבאו :רהנה ישארב 'םמב דינל'םלבקבךי׳אא ךך!ע יב
 וטע תא ךרב; ך ןתי.ומעל זע ::םולש ךל ־ימיא לכו םולש ךתיבו םולש
 השע ל,םעמ רזע :רזע אב!ן!אמ סדהה לא יניע אשא 1־׳״1*״י:םאשג

 אל!םזנ:אל העד :דחמש םונ!לא ךלנר טומל ןת!לא ״־־ * קנ־״־י :ןףאו םמש
 סבב הבב!אל שמשה םןוי :ךעטי,די לע ךלצ ל ךלמש ל :לאךש:ירמיש ןשל
 יוה התעמ ךאובו ךתאצ רמשי: :ךשפנ תא ־טש:עךלבמךומשי• ל :הלליב
 תכ רפאל וינב לאו ןרהא לא •רבד : ■דטאל השמ לא לרבדב ־ליחה ים*י :םלוע
 .ל1נחף ך^א וינפ ל ראקןל?שב ל ךכךב;ת״ימהל רוטא לאושל יגב תא טלבה
 עבש ו־״־י :םלח חרא ינעידות ״־־ םל״י יםי*י :םו^י ךל םש: ךילא יינב ל אקי
 ניחאגיףעטשיתעמש ל־־>־י״י חצנךגיטיב תמענךי#״אתרמש

 חנויו ׳ך פ׳םהס



 םולח תבטה
 יי*■ ־י״י :רוכזת םחר ז/וב עידות םינש בלכב ותייח םינש בלככ דקע? יי ״־־ ז״■

 םיוולב המ רמ יה ףעל בוט בלב ;■ורשו דקרל ,דד#ב לוכא ־ק
 לעו ונדע םולשו .הרזגה עור חא ןירילעס הקדצו הלכתי הבושתו :דזישעס

 ;ןסא לארשי להלו וגל הללי.בוט לקו בוט ןמ :ןשא לאךשו לה
/ - 

 םוי לכב ורמאל יודיו
 : דדר ןךכ_םינ קס םגאז ןמחת ןךג_ ©ד םעמ ןמ םאוו עוג איד ק*

 יחאופ־ק לעב להל תוחורה י,דלא לא יתובא יהלאו.י,דלאי;ףיגפלינא הדומ
 הלעי השלש האופר ינאפרתש ךיגכלמ ןוצר יהו ךדי;? 'יתתיטו דן־חב -
 אהת תומל ית־דוק? חע_המנ,םאו .וילחכ והקזחיתלפז־ס הינפל יתלכתי יגירכז
 יתעשפו יתרעשו יתאטחש יעשפ לעלו 'גוע לעלו יתאטח לכל הרפכ יתתימ
 םלועל 'ינענמ ןדע ןגכ יקלח'ןתו הזה םלמ דע תשראה לע יתויזד םויש ךינפל
 תוטעג ךיגפ תא תוחמש עבש םידד זחא ינעידותו םיקירעל'ןופצמ אכ׳ד

 :הלפת עמוש התא ךורכ :חצג ךנישיכ
 םינ? זע ינא ןיאש יתמתס םלעתת לאו יתלכש■ ךיגעל אבת יתיבא ימיאו״יהלא
 לכא יתאשס אלו ינא קירע יהובא ימלאו ימלא' 5 ךיגעל רשיל ףרע השקו ־ "

 :יתאשח י?א
 -יתקשח .יתרז .יתעשוהו .יתישה :י$וד יתרבד .יתלז; • ימרגל ,יתמ^א
 .יתדרש .יתצאנ .יתדרש .ייתמ ;יתכמ .ער יתצע:ז רקש יתלעפ • • ־ ״
 1 יתעתעת-יתיעת .יתכעת .יתחש .יתעשר :ףוע יתישק .יתררצ .יתעשפ .יתדע
 יכ ילע אכמ לכ לע קירע התאו :יל היש אלו םיבוטה ךיטפששמו ךיתוצשש יתרס
 ןכוש ךיגכל ר?סא השו סחטבשויףיג״לרםאזין :ית#דלי*{1#עתמא

 :עדוי התא תסגנהו תורתסנה לכ אלה םיקחש
 ןשע ידדח לכ שפוח התא :יח לכו בל לכ ירתס תומולעתו םלוע יח עדוי התא
 ןוצר יהי :ךיגיע דגמ רתענ ןיאו לשש םלעני ריד ץא .בלו תוילכ ןחוכו * ־
 ;יעש? לב לע יל רפכתו יתונוע לכ לע יל חלסתש יתובא ימלאו ימלא ;י ףיגעלמ

 :'לאגו ירוצ ״ ףינ-נל יכל ןויגהו י? ידיא ןוצרל וי,7

 םיקוספ םינשו םיעבש
 ־•-־ישוח יתרזעל יתול:א קחד? לא: התאווישאר םידבו ידובכ דעב ןגש התאו
 ינעישוה יש?ג הצלח : הכיוש :וב חסכא ימלא יתליצסי יסממ 'ןק רסא 1 :
 * ןוד בשי ייל ידעי :יגלדמ יתחונס לכסי יגגעו ״ תא יתשרל :ךךם*ו ןעשל
 •המתש; ואב :דסד לדנו םיפא ךרא : םוחרו ןונח :ויתולילע סיסעב ודיגה
 ךוסח דלי :הסמ םלועש יכ ךי־זםחו ץ ךיסמר רכז :ונשע :יגפל הכרבנ •הערב*
 דמעת :המל :יעשל ימלא םחר ילצ'ךורבו ץ ץר :ךל ינלה:רשא3ונלע ך
 : זוד :ידכמ ינגל וחצ$ ץראה ילכ ץל ועדמ:הלצכ תותעל םלעת קוחרכ
 לאא ^ ר^ ימלאו בגשהל יל :ימר :הדעכ תותעל ךדל בג^
 יגסכש :ץראה לככ לק^ידא היש יניגחא ץ :ךדגנ הללב יתקעצ םוי יתעמד

 : םשבי :יתעוש עסשב לא םר " יהיוק ,לק. :יל וחמשי לאו יללא י ךק־וצכ
 ללבש ץ :העוא ימלא יתרסא :יתמהב ךלע ינאו :ישפנ ההלס :,רגא אלכא



 םיקיספ םינשו םיעבש
 ״¥ י .דןזו :ש&ע י*!הממ ךאובו ךתאצ ד?ש! ״::ךנימי,'יי.לע # ;
 דיא־מ נ ךיתואלפנ ל| הרפסא יכל ליבלהלוא:ודסחתי םיטויסה תא ויאד!
 םדדלא :ינלצגתםיסמה שיאס ער םךאמ :ינצלח :הרוצא ךיקה ״ יננע בל למ
 י5 :ךל יתאטח יב ישפנ האפר יננה ל :,רשת יתרזעל י,דלא .יעמ קחרת לא
 ריכזא םיהלא לירא תורובגה אבא :ירועמ יחטמ םיהלא יניא יהלקמ הניא
 י5 םדא תובשמ עלי ::.־טומאכ והשעמ לעו :רכל ר# יב:ףלבל ־דן1רןרךג?
 ילוק תא ל עמש:יב יתבהא :םלוע רעו הקעמ ״ לא לארשי.לח! :לבה המיד
 ונבישה תואבצ םיהלא י :ךדובכ ןבשמ םוקמו ךחיכ ןועמ יתבהא ״ :ינונחת

 הדל :יעלול עמש •לזביעס תמש ןוילע ימכ :.רקא יב :העשונו ךינפ ־יאה
 רקש תפשמ ישפנ הליצה ל :יגממ ךינפ ריתמ ישפנ חנזת ל המל :יל רזע
 רקבבו .יתענש ל ךילא ינאנ :ךשפנ תא־משנ.ערלימ ךומש! ::הער ןושלמ
 ילנר ׳יטמ יתרמא םא :ינעל ךיטפשמו ל אנ הצר יפ תובר; :־ןמךקת יתלפה
 דאמ כ ךישעמ ילונ המ :יישעמ לב לע וימחרו.לכל כ בוט :ינדעסל יג ךלשי
 ללהקו :לוינ :ותקדצ הלנ םלוגה יניעל .ותעושי,י עידוה :ךיתובשחמ וקמע
 םלועל ג רובב יהי :דסח ברו םיפא ךלא :ןונחו םחל :רקח ןיא וחלדנלו דאמ
 קדצ יכ י יתעד: :ןוילע ״ םש העזא! .ןנרמ ״ הדוא :וישעמכ : חמש:
 התאן :הלשמ לבכ ותוכלמו ואסכ קכח םמשב : :ינחינע ה^מאו .ךיטפשמ
 :םיפופכה לכל ףקוזו םילפונה לבל : ךמוס :רדו רדל ךךבזו בשת םלועל ״
 : ■יתמ דע ״ ההאו דאמ הלהבנ ישפנל :אוה םננמו םרזע י;כ וחטב ק יאר!
 המעמ לכב דיסחו ויכרד לכב י קידצ :: םש ללהמ ואובמ דע שלש חרזממ
 :ימו ךדסחכ ק יתבהא ךךוקפ יב האר :םלוע דעו התעמ ךךוכמ: םש יסל
 :ודסחל םילחדנל ויארי לא י קע ,דנה :,הננרב וינפל ואב החמשכ :.תא הבע
 :יממ קחךת לא יהלא :ינבזעת לא :ךידבע לע םחעוו יתמ דע : הביש
 תנמ :תפח םלועל יכ בוט יב לול ודוה :ךבל תולאשמ ךל ןתד ל לע גנעתהו
 :ויתולילע םימעב ועידוה ומשב וא־ק לל זווה :ילדוג ךמות התא יסוכו יקלח
 יבולע למנ :יביכוהומל ישפגיכישהנללהא םיבר ךותבו יפכ דאמ : הדוא

 :דעו םלועל ותוכלמ רפב םש ךורב :דחא ל וניהלא " לאלש:עמש
 םן* סח לאמ קימםכא ןמ םתפיג דוםזס םעד קא מ־ראדו לאס ריפ ׳ובו םילא יגב ׳הל וגה רומזמ סעד ןינאז לאז קמ
 " :םייןנש ןיביוא םאוו תמש איד קגעןאפנא גימנין תא אירוז םפערםאב ןרדעצסכא לאמ ריש תא

 לל ווחתשה ומש יובכ י:ל ובה :זועו דוגיבלל יבה םילא ינכייילובה'דןךל ר1מזם
 יי ךר :םיבר םימ לע יי םיערה יונקה לא שמה לע ק יש :שדק תדדהב !׳

 רגע ומכ םדיקרד :ןונבלה יזרא תא יי רבשיי הירא רבוש יי לש' :רדהב יי לש חיבב
 י ייח:רבדמ ייח:" דוק :שא תובהל בעת יי.יש :םימאר ןב ומב ןוירשו ןונבל
 לוביגי :י :יובכ רמא ולב ולןיהבו תורע:ףזעזרו חוריא ללוח: :י רוק :שדק ירבדמ

 : םולשכ ימע חא ךרכי."'ןחל ומער זעי: :םלשל דןל9 :יבקננ בש:י
 :ךב חטב םלא ףשא תואבצ ::הלק בקע:יהלא ונל בנשס ימע תואבצ יי
 טלפ ינל ינ־דצת דצמ יל רסס התא "־י :ונארק םויב וננגמ ךלמה העישוה יי "
 :י ןת:ומעל זע ::םמלוע דצ ק ,יעב יכ .דע ףע :כ וחטב :הלס ינבבוסת

 יי״י ־•* ־י :םולשב ימע תא ךרב,י
 ומי ׳ר ש״זא*
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 םיקוספ םינשו םיעבש
 • בקש יהלאו.קחצי יחל*}.םהרקא דדלא יהובא דדלאו דדל{}"

 ך השע .הדדא ־^א הדדא • ןויל? לא .ארונהו רובגה לחנה
 םיאצויה .תמש םימיו םיעבש לש םש ןעמלו .יולא ףתדות'יקוספ'ןעסלו

 לב רזענו ירזעב היהתו ינ־ודתא חילצתו ינמחרהש .טד .אבר .עסי םיקוספה
 תואנו תושנ־ותמס תוינערופ יניש לבמו.ל'ענלב1 ץ©וחו לועמ ףימ ינליצהו יל רשא
 ה?ר? חלשו דתי,תנתמ ־#ע0 יד; אלמו ןויזבכ אלו דובכב ינסנלפתו .םלועל
 יחבז? יתלפת ץופחתו .ינצרתו ינליעןו .יס?נ לנ?ו הבוטלידןישעמלככ התלצה;
 י# יאממ* הדרו .־טדכ .יננעיףילא גתשא'םךט .חוחינ חירנוק־ךצ
 ינאיבתו.ם1לשל יתיעיזתו .םולשל יבכיליתו :ע?שא ינאו םירב־וט םה דוע .הנעא
 .ילאמש? ךורבו .ינמיב ,יח .ךל עודדד יבל ןוצר? .םולשל ד5ח ייחש'לא
 ודןורשב םולש הישע :ישאר לע לא תניבשיי • ירוחאמ רידאו: .ינפלה םדדלא

 לי ןטא ורמאו לאלשל לב לעו ונילע םולש השעו אוה
 :וזחימס רחס קו; ןמ םגיפינ קנח ןיגמ !מ לאזןראג•

 תונחת
 .םינותחתו םינוילע יפב חבתשהו .םינדאה יניאו.םיהלאה יהלא לחבתת
 ךר?חת :םינונחת עמוש ייהתא'ךורב .שנועמ ןכוש ךומכ ןיא י? '־1! ־
 חקא ךורב .אפירו ץחומ ךומכ ןיא י? .,־©ןמ םע י?? חבתשהל .הפ לבב ךורב
 .תוירב ל? יבב חבתשהו .תויללעה ברו הצעה לור? ךרבתה :הפוצ תודיתע יי
 רה ךרנהה :תולע םמב הרקמה ץ התא ךורב •יתולב ןחוב'ךומב ןיא יכ
 יח "התא ךורב .םמות;יבא ךומ? ןיא יכ .םמהראלמ חבתשהו .םמחמב
 .יקוא םדאאבךומכ ןיא'יב .ינעמ יפכ חבתשהו •ל לאה ךרבתה :םמלוע,ל
 חבתשהו •תוללעה בר זק המח ןיאו ךרבתה :ינונחת עמוש ץ התא ךורב
 :תולעפמכ רובנ ר ,רתא ךתב .תלוד^ ה0 ךומב קאי?• תאילת בשוי
 זןום?'ןיא יב .תוחורל יללא חבתשהו • תוחק^ ריכזמו תרבה רכוז ךרבתת
 ןיסו ךרבתה :תוחבשתב לליל? ךלה : התא ךורב .תוהושמו םיקמעממ הלוד
 טסי? גואןרעה עצא רעליא ראה גוא רע^ע; רד טא;וטסי? ט?יולי;םיהלאה דיל* ךרבתח
 ךייצג רך רץיק.סאל נה?#רע9מא איד גוא עק#רע?יויא ד ץפילרמ ןיא טסירי;
 .ט^י;ע?ילסירא? רך רעקע;'ראפא טא;וטסי? ט?יולי; .לעסיה רךרע;1אוו ןייא .חא
 לאלזקי קיא$> םאר רגימ ץא טסיד;נוא רעלייסעלא 'ןיא ט?י1ליג טס'? ת וטסי? ט?יוציג
 טבי1לי; .ןילייה נוא ןידגיאוי סוט אדרך חא ךיילנ רך רעץיןנ םן ןיפאל ריד היוא ייזסאד
 גיטנעס * טאל ןיס סד'ר;,וטסי? ט?י1לי; .ןיי] לא;'רע^עפז^ םארו טמל אד רד טא;וטסי?
 אל 'רל .חא ־ןייל;רד רענךכ סא־ן ס׳ץפע^א? עלא ינומ 'ןיא טסדי;טסי? גוא קרעוו 'ץפ
 .ץרעסאוו אד ץא םסדיוב ע;יי1 טן?לע? אל ךל טא;וטסי? ט?יולי; .ץקנאדי;ך ט?ורפ
 טימ לופ טסי? אוד סאל טסדע;טסי? נוא ןעלסיה אד ןיא ט;1אוו אל רליוטסי? ט?יולי;

 טא;וטסי?'ט?יוליג .םיסותיל ר^יא ר^א^א .חא ךיילג רד רץיה םאך טייקי^ךאהסעראיג
 ושסירי;טסי? ינוא (יי;טסייה יאל *ך טא;וטסי? ט?יאי; .טלעע ע?;א;ד ןופ רעתע?עלא
 וטסי? ט?י1לי^רעסע;ד רעז^וא חא ףייצ;'טא;רד ר;יי{כ סל .ליומ ץיס ןופ דיינ יד ךרוד
 .ךייצ; רד זיא רע;ייק.גוא וטסי? ט?יולי; .טע?י;ע?ילמערא2 ע;ייס טךעה א־ן רן טא;
 חא ךייצ;רד רע;ייק_ םאל בי1ל ד טסואינאוד טסירינ טסי? נ־וא ץפועווירעך רעז^>;ייה
 רעך וטסי? וב?יולי;.קרעיו ןיא רעקראט^א טא;וטסי? ט?י1לי; .מיימע?בא טוט אך'דל
 טא^< .'טסירי; טסי? ינוא ןי?א1 ע;יסע;ראפ דט^אן;רד גוא ד;וב ראפ יל טכניידלנ אל

 רעד * ׳ר פ״ססם
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 תונחת
 ךתנ • םיז1ל8 לב לע ךומכ ןיא יכ.סדלמנ בכח חבתשמו •םץ1ל$ד דדלא ה;
 .םיללוע יפב חכתשתו .םיקחשב רחב ר\דמ ךרבתת :שיחלאהימא *ידחו*
 ךרבתת 4.םיקושעל ט&קמ השע ; החא ךח? .םיקמו רזוג ךומכ ןיא יב .ם־קנוף

 םימש הסכמה ךומב ץא י? .םיבכוכל רפסי? הנומ חכתשתו .םיכורכה ב#?
 הבתכהו .םדמיה סנוכ ךרבתת :םיבערל םחל ןתונ ; התא ךורב״םיבעב
 :םגרו יח ע התא ךחב .ם;יתעב לע ךרוד ךומכ ןיא יב .םדד תואנ? לשומ
 .תוקאנ ןדאמ ךומ? ץא יכ •תוקמע הלוג חכתשתו • תוקל? שבול ךרבתת
 י״חמל םלועל חכתשתו •היחמו תיממ ךרבתת ':תוקע? עמוש י;התא ךחב
 ךרבתת:תתי ריצי"לכ ךך:ב'רשא "התא ךור? .הימלש המ עדוי ךומב ץא יצ
 ךחב .הידוא המע ךומכ ןיא יב • הךאפתו זע שבול חבתשתו • הרמגב רזאנ
 ךומב ץא י? י סכ ףע:ל ןתונ חכתשתו .חכ איגש ךרבתת :ארונו ןוילע " התא
 •םילןעכנל רזע ךרבתתתחל לקשמ השע י; התא ךורב .חור אלמו םירל ראוי
 :םילולה עמוש י הקא ךחב .םילפט ךמוס ךומכ קא יב .םילדל זועמ חכתשתו
 • תוריתע"הנוע ךומכ ןיא יבתורובנה ןודא חכתשתו •תור? לכמ הך1פ ךרבתת
 ־לע חיתט^תו • הלעמ לבב דיסחו קידצ ךרבתת :תורחמ ארוק ״ התא ךורב
 :ארומב אילפמה ל התא'ךורב .יארונה לא ךומב ץא יכ • הלמחו הכרב לב
 7ז#עךומכ ןיא יב .תואלפ אילפמ חכתשתו .תואבצמ יתלא שודק ךרבתת
 .שודקו דע ןכוש םך ךרבתת :תואלפנו םיסנ השע ; התא ךחב .תואיבנ

 .גוא שיגעמ־^ה ןופ ט?י1ה אן רעך חא ךיילנ ריד רענייק. םאל ןעק;א1ינ עלא סייוו אן רעל
 ןייא,וטסי? ט?יאינ .י ג^וביול טיט ןיזיוסינ טועוו אן רך גי;יק טאנ וטסי? ט?יולינ .ןייארנ
 ךיד רנייה״סאיל ע^סכעה רך ןופ רעשייל וד'טטירינ טסי? גוא רעטענירך טאנ רעפלאט#
 ט?יולינ .ר$גענ יל טאנא טאנ וטסי? ט?יולינ .'רעטענ 'עלא ר?יא ט?רא©ינ טסי? חא ךיילנ
 .רעלנאנא רע?יא ןי©י1הא ץלא ךיילנ םנ'ןופ רעסאט יד טלעקאז ראיפ אל רעל טאנ וטסי?
 .חא ךיילג ר?ייןכ רד םאל םנ'ץפ טייקיצלאט# ד ןא טניטלעווינ אל רל טטירינ טסי? גוא.
 דנאטשא גוא רעגידע?עלא טאג וטסי? ט?י1לינ .םנ ןופ עטססייה ך ףיוא טערט אל רעך
 *ד רל ,טסיריג טסי? גוא .טייסיטכעלינ טיט טעךיילק? ךיז 'רל וטסי? ט?יולינ .י רניטסאה
 וטסי? ט?יולי4 .איילשיג טטענ ר© יאל רך חא ךיילג ינייק״ רד םל ןיכאז ע©יט טן?על$טנא
 .ןיד טסרעיו טייק?ייא רך ץא וד םאל טטדינ טסי? גוא גילע?עי גוא טיוט ט?אט אלרל
 סאל טאנ וטסי? ט?יולינ .ןיד טעוו רעטע©# םאור םידנ אל דל חא ךיילנ ריד רנייקסאל
 טפראטשג חא אך רד וטסי? ט?יולינ .שנעפע^א© 0?ילטיא ויז טרענרל ד;אה ר;יד ךרח
 ריד 'םאל טייהנייש גוא טלאט טיט טעליילקא? ךיז רד טטדינ טסי? בוא טייקכאטש טיט
 .נוא רעטהכעהירעלא טאנ וטסי? ט?יולינ .ט?יל טיט טליקיווא? ךיז רך .חא ךייילנ רענייפ
 ,םעל וצ ט?ארק;טינ אל רל טטדינ טסי? גוא טפארק ץפ םיוירנ וטסי? ט?יולינ • רעטוצכרא©

 .,םעל טלא^? גוא גרע? יד טרעדליש יאד רד חא ךיילנ רענייק_ ריד סא־; .דיט חא אך:רל
 רעל וטסי? ט?יולינ .טכיווינ 'ןייא ד;יוו םעל וצ ט?אס אל רעל טאנ וטסי? ט?יוליג .דניוו
 רד סאל עביר# ד וצ טייקראטס׳א דא© טטיריג 'טסי? גוא עטליסיתטשינ ד טסלעה אל
 • טטענ ר© אך רד טאנ וטסי? טליוליג .ענדנילא© יל טנהעל ר^מא אל דל חא ךיי^נ רנייפ

 רעל רעס ןייא טטירינ טסי? נוא'דייל רעלא ןופ רעחיל 'סיוא ןייא וטסי? ט?יוליג .גנוביול"
 טא;וטסי? ט?יולינ .טעינינ יד מךע©טגע אל רעל חא ךיילנ רענייק״ ריד סאךטידרפל<טש

 .נוא .ץ?אז עבילצונ טימ רעקורפ׳נוא'רעטכערינ וטסי? ט?י1לינ .דרי?ינ ד ט©ור אל רעל
 .טאנ יטוצללא© וד .זיא ךיילנ רנייס ריד סאלגנוזיד© נוא'ג;וביול עלא ר?יא טיטירינ טסי?

 .ד?יא טאנ רענילייס וטסי? ט?יולינ .טייקיטכרא© טיט רלנואוו טוט רל טאנ וטסי? ט?י1לינ
 ־׳רידנ ר^ייק- יד םאל רעךג;ואוו עבילךעך;ואו'ו 'טסוט אוד טיטירא? טסי? גוא ץראש רעס ד

 י ןיא *׳י פ״םןגכ
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 תונחת
 :מ^ךלא^יה^דןורן.1^א,^דן1טןץאי?.^ם?י^חו8^
 .לא^ל לא ךומ©ץא ינ .לארשל שחןנ חבתשתו .לארשי.תוכרע© ירש ךרבתת

 חבתשהו .םלש ארובו תוחור ןנוח ךרבתת :לארשל דוצ ־ןל© לי.התא ךורב
 :םלשה דעו םלשה ןה ל התא ךורב .םלשה ךל? ךומכ ןיא י?.םלענ ןלע לנמ
 תעב יבל םעו .יניזמ תעב י5 םע את!יש .םיהלאה ,לולא ךינפל© זיצל יהי
 בלב ךכרבלו .האריבךביל־ןהלו .הבהאבך־ךחלליגויעךרךטו .יבשהמ ־־
 .יאור לנ יניעלו ךיניעב םדכחרלו דסחלו ןחל יגנתי • ךתבהא ינאדמהו .םלש
 וחוכל© רובב םש ךורב .לארשי תוכרע© יהלא םיהלא .לאלש: יהלאללסשנ
 .הלהתו הערב לב לע ם©ו־מ ךהוכלמו.ך©ש ךרובמו ךמע ךורב :דעו םלוע?
 ילודג הערל ךמשמו.ךמש םיימלוע ימלש? .ךמש ןוכנ לב ינפלו .ךב 7ן©ש י?
 ךירבש© ל©ו .רוחאל םדד םוגל ך©שמו .וזח אל ךמשו,.ךמש תא םיךאפ©ו .שא
 .ך©ש תארי© ןודוגי הידומעל .דערת ךסיכהב ץלואו. .ך©ש תא םירלאמ .ךילגו
 םוהת היידו ץרא .'ןחחפר ןתערל ךתמיא© .ןועמו ןשמ לבבש הלעמ ידל לבו
 רשא לבו.וננר.י ךמשל הדימה לבו ןרע ©.ןופפורל ךמשמ תו©לצו ה״ז.ןחבאו
 רפע ףר?ע ינא םנו • ךמשל יוב? םישל ןושל ת©יענב • ופאב םדמ חור תמש;
 שקב? ךינפל 'הנהת ליפהל יתאב .■ררשהץדו ־יבש ל* .העליתו ה©ך רבאו
 .רד;ואוו נ־זא ןיכיד טומ אל רל טא;וטסיב ט3יולי; .רד;ואוו עכילללמאוו טיט א7 רך .חא
 טסירא3 טהיג נוא נילייה חא גוא טייקיפייא רד ןיא טהורי אל רך'טא; רע^יה וטסיפ טביולג
 בוא ךילסכרא$ חא ךייל; רע;ייק_ רד סאך לארשי קךא$> גילייה םאר ןופ ד:ומ 'סאן ךרוד
 איד ןופ טא; רע;יטבאסלא וטסי? טביוליג .טא;רע^לייה רך טא;וטסי? טפיוליג .עלייה
 ךייל;ר;ףכ יד םאר לארשי חפ ר^לייה רך טסייה יד טסדיג טסי? .לאל#• ץפ נגונעךך£

 וט$י3 ט ?ילל; .לארשי ןופ גי;יס רקראטש רך טא;וטסי3 טפיולי; .לארשי ןופ טא;וד חא
 וד םאר טקילאכ טסי3 גוא טלעוו רד רעפע#א3 ןייא טסייז בוא ןעקנאדי; ד טליד אל יל
 טהיאיג .טלעוי ר־ן גיניק וד חא ךיילג רע;ייה ריל םאר ןי;יוא עלא ןופ ןילי1ה'ראפ טסיפ

 י :טייקיפייא רעד ץא זי? רעה ץיא טע•? גיבייא ןופ טא;וטקיפ ־ +1 'ו1 **
 איי3 טסלאז וד םאל ר$עג ך רע?יא רעה רך טא;ריד ןופ ןילימ רעל ץיז.לאן םע,ק*י דרי
 ם;ייס טייצ רל ץא ןתאה םע;ייס יי3 גוא דייל.ךיא סאל טיד רך ץא ןיי] ד;ום םע;ייס
 ןגיליה קאזנ בוא טפא#3יל טימ ךמ ץ;י;ייא וצ םוא ןק;אךיג ע;ייס ןיד ךאס גוא ןעק;אדך
 גוא טפאשפיל ןיד ןע;יפי3 ךיס ךאס גוא ןיצלאה ןצנא;ןיסיס ךיד ןפי1ל וצ :וא טבלא^ טיה
 טיוא עלא ןיא גוא ןגיוא ע;ימ ץא טייקצראהסל? :וא דא;ג בוא טייקלעזטייל וצ 'ךיס ביל
 .לארשי ץפ עונעדר^ יד ןופ רעה רד לאר#י טא;רד טא;ןמא;םעך ץא םימ .ןהעז ךדב ד
 ןיד חא ט3יולי; .טייקפייא רעל ןיא ךיירגיניק טסכילרעל ץי1 ןופ ןעסא;רעל חא טפיזליל
 ןער חיר? :וא ביול עלא ר$יא טכייה ד זיא ךיייגמיק ןימ :וא .טפיולי;טלעוורע ןעויאב
 ןז$א;ץיד גוא .טגלססעפאפ ן?אג ןיד חא ג;ד םליא רפ רעיל^ :וא רד ןא חא ןע$א;ןייד
 בוא םיסאלס עתעייפ ןופ ןילאש יל ןייעסיצ ןסא';ןיד ראפ בוא טייקלייא גיינייא ץא חא
 גוא ןיפאלי;ךיזרעמניה םי רל חא ן$א;ןיד רפ :וא טי;םיא ןהע] :וא ןזקאנ ןייד ןיריצ איך
 ךד יז ןעיו דרע ד גוא .ןקראטש ןמא;ם;יד ןעוט ץך;יא עזנפיוהיג ףי1א .ץלעא עריא עלא
 ד עלא ♦ ןז?א; ץיד טנרא? ד ץגעמ ןופ ךיז ןילגאוו רפ ןילייז 'עריא :וא יז טרעסיצ טגול ןא
 ד י סיו־מ רע;ייד ןילערר ןיטסגנא :וא ץרעמיצ ןעוט לעסיה ןיפילסיא ןיא ןע;י1אוו ץ •ץוא אד
 רד :וא טייקמעך מ םעדי; םאל גנובראל רפ מ :וא דנורג.פא רל רע;ואוו עךיא :וא דלע
 ן^ד יד עסירפ עריא עלא :וא ןלע ןג סאל .ץיא;םע;ימ ראפ ץלעטי^ טיוט סאל ץטא^
 ץסיז ןייא טיס טוט סאל זא;רע;יי1 ץא טאח לייז עגדע?עלא םאו;ץלא .ןעמאנ ץימ_ ורז
 ןייא :וא םמעמ נוא ז^א בוא דלע זיא אל רל טכע$ ןיד ךיא :וא .ןרהע ןמא;ם;ימ ךאר?#
 ןיימ ןפיאיי וצ רד ראפ ןמוס טוט דלעפ סאל ןופ גגוצאלפשא גוא ץטא^ ר;מ:מא§1 רפיא

 ךילמיראב •י ם״שקס י
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 תונחת
 ינכתבתי •יעלבתו ינתחו ימורהו .יעדתו ינגעתש .ך־תבנ אשי יעלס םימחב
 יל ןסו .אבה םלועבו .■ךס םלועב ילרוג םישתו .םיקידצה םע םלחה רפסב
 השע© לכו יכדו תא חילצתו ךרבתו ביטיתו .ךתתממו ךיתוכדבמי .ךבוט©
 .הליחמ ירעשל״דכושת רעשי .םימקר דעשו .םלח חרא ירעש יל חתפו .יך
 - הלכלכו הסנרפ ירעש יל ורתכו .לכשהו הניבו ה©כח רעשו .הרפכ ירעשו
 הטסי ןתמו ףישותו .הקךין ךלוכ יעדותו .בוט ־ימ .בוט בלו םימ ל ןסו
 ינ .*ר לכ יניעבו ךיניעב ןה אצמא ןעמל .רובבו םימו םימחרו דסהו ןח לע
 .ינעישוהו יגנע רהמ .תמאב ךיתארק .ךישרודל יוצ©ו .ךיאלוק לכל בוךכ התא
 יתש!רבו יתלאש השעו .שובא אלו'םיכלמ דע הרבראו .ךיתודע הרמשאו

 :הלבה עמוש התא ךחכ .לודגה ךמש רובענ םימחרב
 :יהב הש איה\ ?עברמ לות :ןחענו רובנ .ץראבו םעשב=יניחלא אוה התא
 ורתכ .רתס בשוי :םיניע רוהט .םימלוע מ :חצנל ורכז .וארבע הויח 1 י
 .■דןומא ותצע :רשי ורתס .המקנ דפאנ :האנק וה©ע© .הק־דצ ושובל :העושל
 :םיקחוצ ןכיש .אשנתמו םר :תמאב ץא־ךוקל בורק .רשי קידצ :תמא ותלעפ

 :שורקו קרמו ארונ שקקו מ :ה©לב לע ץרא הלות

 וד סאל לוטש ןיהילרעה םענייד ראפ טייקיחאהשדאכ ץרע;>א3 יצ גוא טעימ;ךילסיראב
 ןזאל ן3על בוא ץזהניר ףיוא ריס טסלא;נוא ןהילעו טייל ךיט טסלאן נוא ןלעפטנע רימ טהלאז
 ןייס וט נוא םיקידצ יד טיט ןיכעל ץ;י3ייא םאל ךם סאךץא'ן3ייכ# ןא גואןיט׳טנעכבוא
 ןופ גוא טייקטוג רע;ייך ןופ ריט בי; גוא טלעוו ע;על גוא טלעוו רעץד ףי1א יי] ןיז^יה^ ללוג
 ע;ייט ןיקילגאב נוא ןי#טגע3 בוא ןיטי;3 וט גוא ננורע; רענייל ןופ גוא גגוט׳טנעע רע;ייד
 בוא ץ?על םאך גערו ןופ ןירעיוט יל ריט ץפע גוא ןקרעוו טנע^ עץיס םאוו ץלא גוא ןינעוו
 בוא גגואייצ רפ ןופ ץועיוט יד גוא העוט׳ת ןופ ןרעיוט יד בוא טיימייזראהטירא3 ןופ ןרעדט יד
 ץפע בוא טיי.!טולק:גוא ד;אט# רפ בוא טייהזייוי ןופ ןרעי1ט ך גוא נ;ובעג רפ ןופ ןרעיויט יד
 עמוג גוא ץראה טוגא גוא ןיינעל ריט ביג בוא גגורע; רעל גוא זייפ^ ץפ ןירעיוט איד ריט
 ריט ףיוא ןיגייג נואןי3ע; בוא ןידעש וסנוא הפלצ ןופ געווקא ןתיפ ךימ טהלאזגוא ןקנאדיג
 ןעניפיג לא| ריא ד3 דובע גוא ןי3על גוא טייק.י>*ראהטיךא3 גוא דא^יג גוא טייפילע}'טייל
 וצ טגעהא* טסי3 וד ןעל .ןזרעז ןא ריס ד ןגיוא עלא ץא גוא ןגי1א ע;ייד ץא טייפילעזטייל
 טייחדאוו סיט ןפוי רידוט ריא .ןתשלא? רד ד וצ ן;יפיג ריז טסומ גוא .ןיפור ןא ריד ך
 יד ראפ הרות ץיד ןיטיה לערו ריא ןער .ריט ףלעה גוא ריט רעפטבע ניוא ןילייא ךאד איל
 טייפטיךא3 יד טיט טעעי; ץיס גוא רע^א3 ןיייט וט גוא ןעטעזע'טי;ריש לעיי גוא ץגיניפ

 י :טע3יג אד טרעה אל רעך וטהי3 ט3י1ליג .ןע?א^ ןיסי1יג ןייד ןיגעוי ץפ י
 רל ףיוא בוא לעקיה ןיא טגימלעו.ייג אל רד ח״נו םימשב טא^ רען;וא טקי3 וד איה ,ךתא
 ןיא רע חבברס ליגי טקראט^יג טרעוו גוא ק־לאמ# זיאאד רעך' חעניירמנ דרע
 םע טרעוי יוזא טער רעיזא "י ׳־ש איה םיכאלמ עגילייה טניזיוט יץהעע ליפ ןופ טרי;א$ינ
 ןיא ה״בקה ןופ שיגעעלי; ןיי1 ״** ייכז ץפאש3 םע טרעיו יוזא טי3יג רע זא נוא יא־טני חוזי
 זניגשיט זיא רע,סאד .ןליוא ע;יד טאתו רע םינימ ריתפ עכיייא ט3על אל רך^םליע יח גייגיי^ !צ

 תטא זיא הדעוו ןיי] "־א יחלומש גיטפאסראוג זיא היןע ןיי] הנומא ייתמ עטראפ טכער חא
 םאוו יד וצ ט;עהא; חא רע תמאנ ייאייקל ־בירק גיטראפ טכער בוא טכערד חא רע ־ישי!^
 ץא טעור רעי םיקחש ק•* ץ5-ףה רעל גוא זקוה חא ירע א״גתסי םי ת'ט^ טיט ןא םיא ץפור
 ט3על אן רעל םיקו דו :טזעיג ףיוא ןע^אהיג ףיוא דלע יד טא^ו רע המילב לע ץרא הלימ לתיה

 :גילייס גוא שודקל 'ץפידה רען נ'וא םו־םי גיטכראפאדינ גידנעטזע׳פ חא גוא *י י
 תרדאה * י ׳ר :פ״^נ:י
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 תונחת
 הלדגהו ידואמ :םמלוע יחל הכריהל .רמס :םמלוע יחל הנומידו תרדאה
 :םמ?1עיחל־סרקו דוהה:םמלועיסלרובדהו העדל :םמלוע יחל י׳ ־-־ ׳
 יחל !םחהו להה :םמלוע יחל רהזהו ודה :םמלוע יחל תוקיתוהו דעוה
 ימס.ו םמלוע יסל הא־ויהו דוחדד ממלוע יהל דרטה) סכטה :םמלוע
 יחל הל^מסהו הבולמה :םמלוע יחל בובלהו חקלה :םמלוע ייחל דובבדו
 הל ,ך1נעהו זועה :םמלוע יסל בגש;הל רגסה :םמלוע יחל חצנהו ייונה :םמלוע
 האירקה :םמלוע יסל ק־דצהו יבצה :םמלוע יסל ראפהו תחפה :םימלוע
 יחלחבטיה) רמיה :םמלוע יחל תוממחהו ןורה :םמויסל השדקהו

 :םמלוע יסל תראפתהו הלהסה :םמלוע
 הסורפו הבוט הערמ הזה םויה יל ןתתש .יתובא הלאו הלא יי הי^פלס ןוצר יהי
 ןעמל םמשו העושישקפב ינלןכפו .דןינפל בוט ןחבזב יתכח .הבוט י ־

 םלועה ירלהןןאש ךכ םיבוט םישעמו בוט רכשו.קלח יל ןתסו'לחן|ה לומש
 חרא יל ןתתו .תובוט תחושב ,;רשבתו .תובוט תועומש ילמשחו .אבה
 םמש)רסחו ןחו .הנילו תעדוי המכחו חטבו טקשהו הולשו .םש תונשו םדד
 ׳ךבהאל יבבל דח!! .ינפ תא ןיאחש תוירבה ינפלו דןךובב אסכ יעלו ךיעל
 קלס ל ןתסו .םלש בבלב דןנוצן תושעל יבל טהו .זןמש'תא הארילו ךתוא
 ד ",בזי גיבייא טבעי אך רד טא;וצ חא טייהואיג ך גוא טייקלאטש יד ־יגימאהו תרדאה
 יד.היאגה גיבייא טבעל אך רד טא;וצ חא גנושטנעיג ך גוא טייקידנאט# ראפ
 בוא טס*# ןיסיור יד העיה ע?ייא טבעל אד רל טאנ וצ חא טייפרעקבא יד גוא טפא0רעה
 אל רך טא;וצ זיא טייהניי# יד.גוא ביול יך ייחה .ניבייא טבעל אל רל טא;וצ חא דייל יד
 ירה גי3ייא ט?על אל רך טא;וצ חא טייקואט^סל גוא גנוניטעטשב סל ־חחח ני3ייא טבעל
 טייןהאש0 גואטפאלס ידליחה גבייאטבעל אן*דןטאן וצ חא גנוטבייל יד נואטייקועטול יד
 טבעלאד רל טאנ וצ זיא טייממיד ד גוא גמריצ יד ם-־םהגי5״א טבע^ אל רד טאנ וצ חא
 ןי1רפ ך יתכח גיבייא ט3על *ך רעל טא;וצ חא טבראק ך גוא גנוגיצנייא ךייחש עדייא
 ךופ ל?{ק רע^וג רד בוא גנוגרעל םאד חקלה ע3ייא טבעל אך רד טא;וצ זיא דובכ רד בוא
 וצ חא גנוטלעוויג יד גוא ךיירגיניה ד "3י*"גיבייא טבעל אד רד טאנ וצ חא חראת חמ-ז
 טבעל
 טייפ.־
 םייס
 אל רד טא;וצ חא טייקיטכעריג גוא טייקטסולג ך ינמד גיפ״א טבעל אךי רד טאנ וצ חא
 ה^ודפןינא! גוא ןרעלנא םוצ רקא קפור םינפלט ד סאיי גנופור 'םן "*ירקה גי3יין< ט3ע?
 וצ זיא גנוביוה רעל םאל בוא תולפה ןופ גנאתנ סאל וי־ח גיבייא טבעל אל רעך טאנ וצ חא
 גיבייא טבעל אל רד טא;וצ זיא בי1ל ד ינוא גנאזינ סאן יימי גיבייא טבעל אל רד טאנ
 ־- •> * ג גיבייא ט3על אל רעל טא;וצ חא מייחק0 ד גוא ביול ידיהלה״ו
 טסל^ יי ןדעטלע,ענייס ןופ טא;גוא טא;ןייס טא;ריד רפ ןיליוו רל ןייז לאז םע זייי יהי
 טונא טיט ןיה קניילינ גוא הק;רפ עטוגא בוא ה#ש ע^ונא נא$נ םעל טנייה ןיבע;ריס
 ןסיררג ןיד ןינעוי תונוהכ גוא ףליס ןופ גנוקניידינ טיט ךלנ לעקאב נוא'ריד רפ שניכעלינ
 ןופ ןיבעל םעד וצ ןיי1 ה^וז לא* ךיא ךב רפש ןעט־וגא גוא לייס ןטונא ריט בינ גוא ןיטאנ
 עטונ קי1 ר^כט קזאל רד? טסלא* גוא תורושב עטונ ןיועה ןיזאי ריט טסלאןנוא אבה םלוע
 גוא עטליז?^יג גוא ןיבעל ןופ ןילא;גוא ןיבעל ןופ בערו םעל ןי?ע;ריט טסלאז גוא תוריבב
 ראפ גוא דובי>ה אסב ןייד ראפ טייקגיראב רל בוא דטח בוא ןס ריט בינ ינוא קפעצי ןרענייז
 ןטכרא$ ויצ גוא ךיל רא; ןעביל וצ ץראה ץיס גיצנייא נוא םינק ןייט ןהעז םאיו ןיטייל עלא
 ריט בינ גוא ץךאס ןיצנא;ןעטיה ןעלימ ןיד ןאט וצ ץראם ןייכ גיינ בוא ןיטאג ןיד ד$ ךל
 דיט יקיא ךד םעךא3 ידל גוא טייקטט קד ןופ טא!ריט ךאט גוא םיקילצ ע^א טיט קלסא

 טיס ׳ר פ׳מ־׳נ י
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 תועות
 .לודת ךמש ןעמל ףס?*"? יל? םחד! .ך?וטס י##! • םיקדצסםע־

 :הל$ת עמיעי ךורב

 לע ילרפעיס .יע8>3 לב לע ר לחמו .ית*4טח לכל חלס .םמליע׳י לכ ן1בד
 ראהו'.הז־״איס^ותיבהעשיאלדממואמא)״ יממ• יסונועלב
 לעבמו השק ןי־מ ינליצהו .ינמשץבןא ל? ת,א יתא םילשתו י.דסרמ גע
 .בדמ .ילשמיגלד-יו .תירב 1?וניאשןיע תירב ןבאוהש ק3 השקח
 .םי$ תוזעמו .םינפ ךעמו .תוערה תוצעהו • ־יבקה טועמו .םיער םילחמו
 תוער תועשהו .ער עגפמו .תיחשמה ןטשהו .ער רבחמו •ער שדאמי
 הכךבאנ .רסחי ןח ימע השעל .םיער םףוה־סהי •םלועל תואבו תושגרתהה
 .םילוט םרמו״יה:רפסמ א&ה שולשלו .ךד יהי:לב ףךואל .דעו םלועל ךמש־
 .יתונועלכ לע הרפכיתהימ אהתו • הבוט העויהבו הבוט העש?ו בוט םש?י
 תצע רפהו .ט$שמר םו'3 ינשוצי • חיל םוילינקמ י 0*י53 יור?3 ^פנ
 תמולה ל;ו תונוימדה לב יל בימיתו .חטומ תוצע יבלב עטתו • ילעה םרח
 חלצת .םיגהנה 'תכרב יל? אבלו '.יל? ירכס ומלחש!ימצעל ינא יתמלחש
 :הלפת עסו^ התא ךחב • הלבת עהיש התא י5 • הבוטל יתמשההי יכלך
 םויה דע יגתלבלבו ינתסנ־ופ ינתנזו ינתל־עה ימאל? יסמ*? יללאו.יללא ל,א$א
 ימ םיערה ישעמב זןיתסעבידו ךיניעב ערה יתלהג יתלנאב יכנאו .דזה
 ךינפל יתאטחו ־.דאה הינרה הנשאו יתלבס׳ד הגה יתיש? ךיניע.? עלדן ם1ך םוי
 זזינפל יתחנאב יבבל תא ערוק'יננה םימחרה בא אנא <״״ל" •״*•> ׳ירבעב
 בושל ינבזעל חתפב ינעב ךיךססנ ךימד ינא שקבמי .ישפנ הכנת םירתבהבו
 :הל הת יח טרעס אד רד וטסי? טכיולי?.ןיסא; ןיסי^רג !ייד.ץגעוו ןיפ ףל:יה ץיד טיס

 ז2אור נוא םיע0פ ענייס בי;ראפ ינוא ד;י| ע;ייס על# ריס בי;ראפ ןיטלעוו ד ןיס רעה ןובד
 ןיזיייב ןופ דיס םערי^אכ .טלייהיג ןיד לעיי וי# גוא טא; ףיס ליה .ת1ג1גן ע;ייס פא
 ופ רימםערי^אב נוא.ילוהלא טינ רד# ידוהל# זי# ר^ אייס ח לעג ןדייכ#ןיפ גואטכיועג
 רפא ןופ בוא .תוצ^ עזייג היפ גוא רבןכה טובזו ןופ נוא קניירהעסיכ גוא ת1ר$ נוא דךעוו£
 םעד ופ בוא רכס ןיזייכא ןיפ בוא ן^נעס ןיזיי3# ןיפ םי;? ןיטיי# ראפא ןופ ניוא ןאס ןיטיי#
 ןופ גוא ןיסער^ אד ד תועז? עץיכ ןיפ בוא .על ע;?# ןופ בוא .רעיחאד ראפ רך ן?ץ
 ביול גיביי# ןיס#;ןיד לעיי ךיא יאני;נוא טייפילעז טייל ריס טיס יט גוא ןיה^אדיג עזייכ
 יאצ יד וליפ רד וטסלאז ?ירפ טיש נוא .באו? םמעל ןיי© עלא !יקנאי יד לעיי די*< ניא
 רתימ'עמדנא טיט ליא טייצ 'עטינ גוא ןיהאג ןיזהינא גוא ןיכיול טונ טימנואנעמעניימןופ
 ןוב םנח טרי קור לאז בייל ןיימ נוא .תוריכע עגיימ ףי1א הך־כא 1"!לא; טיוט ןיימ גוא
 ■ י ־8׳מ':ופ גאט םעד ןא טכיריג נוא ןידה םוי םעל וצ ךימ גיניר גוא .!יבעל םאן

 נ?לאז נוא טאר עטינ ץראה ןיי© |יא ץלאלפ בוא ריה ןופ תוצע ע!יי9 יד רעמ#
 רייטהיוא ןיהיייט ירעדגא יל רעד^ז רימי ראפםיורטךיא יד תוטילח עגיימ עלא

 " נעוו עגיימ !היינאב ךאמ נוא .ןישטגע? לאיינר ד'םיגהנ יכלעיי תוכלג יד יימ
 :טרעה הלפית אד רען וטסיב טביולינ .טע?י;ד טסיעס יד ןער ןעטינ יצ ןיקלאדינ

 וימ טטאה רעפעט׳אב יי ]דעטלע ענידנ ןיפ טאג גוא רעלו ץימ טא; ךיד טענ ךיא ח אנא

 גוא
 ו םוא טיס ?# בוא .גאט ןעגיסנייזן ח3 טחיפז^יג גוא ןניוצ רד בוא ןפא^אפ
 ךיד ט;יראצ רך־באס ךי# .קמא ע;יד ןי# זייכ ןיטלא;ראפ באה מייןכז;יי:

 בוא ליפ רעיד טלעפיג בוא ךיל;עס ןא^ציג ךי# באה זייכ םאך גוא .נא9 . ....
 רטאפ רעגיסעראכ רך וד ךיד 'ךי# טעכ ףיוראד ת־זריכע טיס רמ ראפ ט^ד;יןי;בא^ ךי#
 ^עניגראב ראפ ןיא בוא ריד ראפ וצ ןעצפיז ליפ טיס ץראה ןיימ םייר וצ ךיא יוו ןונ הען

 רעמילא ןיי# אייו יזא דא;י;בוא מייק.סדאכ 'י .י י־•*— ^4%•%• *ויי״ו !וימ ^יייי^־
 יע 'ר פ'םקס
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 תונחת

 יכ# ןכחל .ךדב? בבל חזב*© ר־# ח*ז הרמשו .ךי#ל ,־מ# הב#ח5
 .םמה לכ ןמאג יכ? ךי^לתודללו רורגתךמשתא האךללו הבהאל ךילא
 הלהס דוד חמצו • םמח לאל!״ ירדנו םנלשחיתומת הנבתו ןויצ םודרור םקתו:
 :הלכת עממ> התא ךחב :לודגה ךס?׳ ןעמל ךתעושיב םורת ונךקג .חמצת

 הדוהי'ברב ןשקה הס׳מע יעיגי םיי•
 שנ ונל :ןוא המהנה ןמ םדא רתומו .ן!? וא*קת המל .־ימח יחב יבכוש
 ןורחו המ :ונבל ה3ני.ךיאו .וענ ד?ת בגל :תעלות ונחנא יב .תעדל י ־
 .ירמ ךלנ םא אלה :ףלא םינ# יח ול .ףלח ול חנהו ׳1ן רב,רל ותירחאו .רבגל
 ךיניע חקפ .האכנה םדאה :בהזה לעוי אלי .בהלב ף־שיו :ךכ תמחב עלבל
 ׳דליל :ןויקיקל • !ייבאו ךצק :ךאצומ ,הנאו .ךאוב ןואמ :האךו
 הלדנ ךיאו :תךצןר אל למעו .ח־ןצונ אל רשא בוט :הניד אל ךכב דעו .היה
 המהמתי םאוצבךל תפ לע עשפתו.םוךרמ החא לפובשקמה ךותב התאובת
 אצת תעו :חורה וב של דועב .החז רואנ ךמיב :עננ לב אצמת זא .ענל
 ךלת םרזל :ךדובבמ המיאמ .ך1י2 חא יב האר :שפרו טמ ראשנ ■ שפנה

 טסלא] ריס ח םא} רד ראפ ךיא םוק דא ןיסע3 ןעליסיד ףייא טסוק אן רעד רעלטעפ-
 ןקג^ידינ וצ ע?יזאך םאל טיה בוא רך ראפ וצ ץראה ןיצנאג ןעסיט ןירעק רעדיוו וצ קפלעה
 ןבי1ל יצ בוא רד וצ ץראה ןיימ ןא טייכב גוא (די1מ;טכעגק ןייד ןופ ץראה םא}ןקנאדינ ד
 טכעע ךיטפאהואויא רד רפ ןיי!וצ גוא ןיסאנ ןיטכיראפינ ןייד ראפ ץס3וא$ וצ בוא ךיד
 ןידע י !מ יד ןעיובינוא ן1יצ טאק# יד ןעסי־ךא? רד גוא ןיטפיד ףיוא טסלאזיגוא גייןייא וצ
 ץיד ג^צאל*# יד גוא^ילטא] ןייא וטהלא] לאר&ד ע;יהוט# ראפ ידינוא םילשורי.ןופ
 ףליה ןיד טיס ןיפייה רד טפאס׳רעה ןד יטסלא] וד גוא ןיצארפ# דלאב לא] דרך טפע^ק
 :טעיגי;עלא ןידעה יצ טומ סאה רך וטסי? טפיוליג ןיסא] ןיסדע?3אי;> ןיד ןעליהיםוא
 חא רע םארו ףוג םעך ןעס ט;ייס םאן םייל ןופ 'רעןייה ןיא ןעתיסאוו ןי^עס יד יעוש
 םאל ןיגיוא ערגקא ןיבייה וצ'ףי1א ץססוליגךייא ךיז לאז םארו .דרע ןופ ןיןגא#א3
 תקה? רך,ןום רעס חא רע ץ#געס םעל ךיז טנאד םע סאה נוא קפיורב וצ הנאג ןעס טגייה
 ץ^נעס ייס הפדרא הןקהפ יד ייו יוזא ץפראש# ךאך זומ רג] םוראוו ט#יג ר*ס חא סאל
 םילגיג רא;חא ךייה ר!גוא םדעוי ןיפדאטז^ םעל ךא;ץד־ץלעה ריס זא ןייס# ראפ וצ ןדעה
 עגיועפיא ןייא רפ סאו; .הנאג ןיסיור? וצ ץראה ר];וא ןיפי1ה רל ןיי!לא]־יה גואסייל וצ
 טעוו רפק_םאך גוא רלק.ץא ןיי1 רע טעוו ףוס םוצ זא ןדיד ןייא ךיז ם׳געס רך ןאק״הל^־ס
 ראפ .ןייג רפק_קא רע ז־וכ ךאך ראי דגיזיוט ןי3על טעה רע ןעה.גנוטיי3 ראפא םיא וצ ןייז
 ןתאצ םירג םעד ךרוד םולז^ד סה רע טעע ךלגי;עפ# רדיה ןיינ טעוו #;עס רך ביוא ראוי
 דלאג ןיוז בוא םנהיג ןיפ םאלפ ץא ץלעע טגער'3 רפ טעה רע גוא קרעיי י ןי3ואל ראפ רא;
 ץגידא עגיד ףי1א ןיפג] #געסרגיפיומ# וצ וד .ץפלעס טי] םיא טעוו נעס ראפ ץי1 רא; גוא
 ןיהא וארי גוא ט׳ןעוו *ד ףי1א ןסיק ץיל זיא קבאינ ןופ ,הען גוא ר# םער ןעס ט;י־ס 0אן
 וטסעוו געס יס ןייד ןופ .םעדא גוא טגילע חא ףוס ןייד .טלעוו רך ןופ ןיי? םיוא ןייד ןד טעוו
 רעי טסקאה טפא4יי3 םאור זאלג ןיפ טאל3א וצ ןלילגי;חא ש׳נעס רך .ןדיע;טיס טיג רא;
 ראפ ןוזירעל ןופ טרעוי רע םוראוו ט^יג רע חא ןימיאק אילפ ץרעדנא םעל זיפ גוא ףי*א
 טראפס׳ רפ וטסלאה ץראעי;ץ־ואפיג טיג טהלארו וד זא ןעוויג רסעפ יריל טלאוו םע .טראל
 ודיטיוט ןופ גגוילפיורט^א ןיא םסי3 וד זא טייקסיורג ןיכוז וטסליוו ירי טייקידיס ןידייגש וצ
 םעל רעפיא גידלו^ 'ץפאס ךיל טסוט בוא טפארט סךעסומ 'ןייד ןופ ץלאפיג םיתא טסי*
 לאס טסגעל עייייו עניילקא קרעיו'םסא] רפ רד טעה טיורב םאל זא גוא טי־ורב לעפימס^
 םע לדו חא םאל טפיל ע;ייז5׳א יחו יוזא טגיי^ בייל ןיד תסא .גאלפ עלא תפידנ רד טעו?
 םייל רעפיא רא;ט3ייל3 ףט םעל ץפ םיתא טיי; הס^ג ד זא רעבא .הסי^ג יל דיל ןיא חא
 מ*יגרא;דובפ ןייד ןיפ דגאה ןייד ןיא טעה םג] זא אדהס׳ראפנוא הען .'סטפיזי1טינ גוא
 ןידא רפק״ןיא ןייג טסעיי ח -ייא דז?עי9 איי3 ץיס^ ץסיילב טעול געס ראפ ןיד .קביילפ

 ראג תדר 'י *׳לימ
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 םמיה *6 סמ :ת?שק׳ד י־־יגאהל .תבשח *6 ז*ז ל?3 :םןתר־ןלת ,רוראו .סק
 ילוא :ובלס יג5ל בושר .ו3ךך עשל בוזע! :התידראב ,רשעת הס .התישאב
 ב;ל ואש :וששיאתהו ח?ז .ושדקתה םידה! :רחס:ונורחסו .רחנמדזצ
 .וניעל חח י? :וניתאטח לע יואו .וניתושפנ לע יוה :םמש? לא לא .ם$כן
 ובר דאמ :שאר ורבע,וניתונוע יב .שורדנ הסו שק.כנ דכו :וניעת ןאצכ םנו
 וניזקה םאו :תדהו י םת לשמ' .תורעיו? ךמע הלך :וניג? אשנ ךיאו • ינימ?
 - וגינחא התא יכ :ףיתלך יקפח םעל .ךתלהח ק&ל :ףות לא דןךסח .ףרוע

 :וניניע תויולת ךילא]
 ב׳א ט'* דסדיס

 - החורס הדלס יחאכ :יתלמע מ ינפלו .יתא? ק.אש .יתמ םוי הרכזא
 .חרסת יתמנ :זוחמ םלאל דינס ינפלו .החמי קסוע לא הכלאו • ־
 .הציסהל ל קפודו ללוג .היזורא התמ יכדל :חלפת י3 תעלות .חרבת י0?ש4
 ׳יתמצע ופ^ר .ו,־לאגי תמלצו ךעיח .אוהה םויה :,רציו אצא אלו בכשא םש

 דלור הלז :הדופ ןיא] ילאוג ןיאו .הלדת י3 תעלות .הלש לע ןסודכו :ואר אל
 ינובזע! .ד?,ד יערו יכיכס :יתסאסנ לכ יניעבו .יתבעתנ ימ? ינבל .יתשאל
 .םהיתונוע? י3 תשיר .םהינשל היהא ףיס :ד?רל יתוחא! יסא .ד?ש א־3?אי
 ןעגו .הואת טוע;אב םסאה וד רא;טאסיג קז ןיא טי;וטסאה םעלא םעך,ןיא .גידייל רא$
 טצעל ריא ףי־וא ןאמ וטסעוו 0און רעינא ,בייח ןא ריא ןיא ןעגיסדאפ ריד טעוו טלעוי יד
 געור ןיי!ןיזא? קעווא לאז עו?ר רך זא זיא ימ0עי> סאל .רעמלנן ןיד ףיוא ןעמ טגייס סאל
 גיא ןדע1י קמעפיג רעיגיא רעפע^אג רעך טעוו ר#פא ידעה וצ קרעה ררלוןךיז לא;בוא

 רעל טיט וייא םוי* ת1וא5 ילע.פ ריא .ןירא* םירג קד ןופ ןימא? יאפ ןי#געמ םעך םעוי
 קגעןכ ףיז ריא טעוו טגאזיג אל ןי?אה ריט סאוו ר^ומ םעך ןיא טפגידיג .תולפ# ןופ הלה
 ןיקראט# םעך •וצ דגעה יד טיה ץראה סאך ףי1א טיגייה .ערה רענ םעל ןיגעפ ןיקראטזע
 יימ .דעז ירעזגוא רע^יא אייוו בייל'רעזגוא ףיוא ן*יו#יגאייוו ,טגא; בוא למיה ןיא טאן

 רזא גוא .תילפה קיפהיוא טקוקיגטיגקבאה ריה טפייה סאל דגיול םער טימאפיג ןייגאה
 ירעזגיא ןעו ןייארא? גוא ןיפיוז ריה ןילא;סאיו .ןראעיג טריא ראפ ריה ןעקד ףא^ יד יוו
 ריה ןיגעןנ יוו גוא דליז ירעןגוא טלעמינ רעיד ןעגיל ייזפאק,םעךרעי1יא רע?על ןע;יד דגד
 קהעפ דרע גוא להיה ןופ וגיהלעווי;וד .ןקפיג יצ טייק_ילען טייל גוא םיגפ רז;וא קבי1ה ףי1א
 קטע? קקא םעד טראהיג קבאה ריה י#טאח .םנהיג ןופ קלאק ןיד תי1א ביוה , ךד דקמ
 ן:עך וצ טייקמיואב רל קד םי־וא אי*.ןאמ פא טיג זגוא ןופ דפל ןיד טוילאן ךאך רקד ריס
 / רעה רע;;וא ךאל טהיפ וד ןעך ה?ו^ת טיה ןערימ ע;יד קא ןא ן'?איה יי1 םאון פלא$

 :גגופאה רעזגוא טגגידר רד אוצ רא;גוא
 גוא ןזס־וקי? ןיפ ךיא ןינאוויןופ גוא קבואמ# ןיימ ןופ גאמ םעל ןע^ידיגוט ךיא הרכזא
 טייןנמפייפא ןופ ןמךכיג ןד ךיא .ןיפעגןובמזח גוא קיט# קזומלעוו ךיא ןימעוו ראפ
 ןיימ נ'וא ןירעיי ןעקגוט^ ראפ טעוו בייל ןיימ .ןיירא בור;ןעפיט ןיא ןייג ןעחמ לערו ךיא בוא

 לעווטרט ןופ געוו םעל ןיא .ןגמלפ רימ ןיא קלעוו םידעוו יד .ןיפי1לטגא רימ ןיפ טעע הממ׳ג
 טפיר ןעמ סאע טעלפ קעל ד גוא ללוג טפ-ור ןעמ סאוו טערפ ןימיי1 יד .קפיול ןזומ ךיא
 ןיגעהטיג לעיי בוא ןגי? ךיא לעוו ר;פ ןיא ןימליאן .ה*יחמא ראפ רימ וצ ןיד טעוו קפוד ם^
 .טיוט ןופ ןימאז^גוא זמנרעמצניפ קריטזע ןייא םיא טעוו קפואמל ןופ גאמ םעך .ןיי; סרדא
 .ןעוויגיפראטמ׳טיס לאמיקיק/קיטלאוו יי1 יוו ךיילג ןילאמ יצ 'ןירעיוו ןילעור ר;יי3 עגידגגוא
 ןקטלעוויג רימ ןיא ןילעוו םירעע יל .טיייפ^ ראפי דלעפ םעל ףי1א טגיל טמימ ייו ךיילכ בוא
 ץי)טעו;טימיג ןיימ .רעקיל םיוא ןיט טיג ךייוא בורפ רמגיחאג ןייק_ ןיד טיג ןיטואל טעוו ס1ן
 גוא ,ןיד טגדרייימ-וא ראפ ךיא לערו רלגיק עקגייא עגייט איי3 .בייוו ןיגייא ןיימ וצ ימעלפ
 ריס ןילעיכ ןייעמ? עגיימ בוא דגייבפ עגיימ .ןיד טהיאימ ראפ ךיא לעיי ןגיוא סגיפלמיא ןיא

 ראפ ׳ ׳ר ם״י^ס
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 יישב לוב>אל .םידומצ הדלוחו המר • םידודנ ואב;דח! :םהי־ול!םעמשינחך
 אל :'וסמי'ירועו יישב לכ לעו' .ישחר!םגו ויילד! .וסומרי יבךק ל? :םירינו
 • טירא!ילע שתיינעמ :ילע ולכוי למר 1 ילעש םשרנל לכוא 'אל .־לתו ד!םירא
 .ינלב^י תעלות .ינשירות הלמנ :ונופש!ץראל יתדדמו .מירדר וחלפ!יהוילכו
 ישאר לעו .המוחב לע ןוכשת • השל ינש תוביבס :ינקיתשת השרי בנר
 יפ :ןהירוג'םע םש וצב־ור .ןהכ אבה השרו ןסידוחב הנקמת יניע :המדא
 הסכת המל) .ידוה רובב ותמצ :וננק! שש םלשנ • ונטש יריאש!אלו .ונלכאת
 תעלות .יבוט לבוי יחומו .יברק לכו ידקדק, :יראוצ תקלח לע ולעוי.יר?א ל?
 .ינולאש!לואש :הלכה יבאלס דיב .הלהבנ ישפנו .הלבח ־יחוור :יכ ןדעת.?.
 אבאו .'יס!ונו ילבא לעו .יתמשנ לע םחרת :ינועףוי יכל לעו .ינידיע!השה־!

 :יתחונמ לא םולשב

 דיחי תינעתל
 :חז רמאיו יילת רוקעיש םדיק תחנמה תעשב םוי דועבמ תינעתה לבקיש ךידע תונעתהל הדודה

 יתלא :י ךינפלמ ןוצר דלי .־תמל .רבדנ תינעתב ךינפל ימל םישלועל ןובך
 הנעתו יתלפת ףיגפל אבתו ןוצרבו הבהאב ינלבקש יתמא יהלאו1

 ןוצרל'ויהל*• ה© לב תלפת עמוש התא יכ .םימל לקכסרב י^רסו יסךית^
 :יפ ירמא

 קי)לעע ?א • רטסעווש גוא רעטש םידעוו יד יצ קפור ןיטראל לעיו ךיא :יא .ןיזאל ראפ
 ןילערו יי! ני;א .גגוגואוו רעייז.ןייארנ םיוא יי) ןילערר רש ןיא גוא .זייפ# יצ קיצ דעיי)יצ
 איי״ר;לא םירנ קרא? ןעסוק יד ןי.לעלו רלנאיאב .רל;יק ידקיי) טיט ןקור ריס ;יא קסואך
 עגיש עלא .ןירער^ גיא שיילפ ןיימ ןיסע וצ ןיסכעהאב ףד קלעע יסיורג גוא עקילפ םידעוו
 םע קלעוו בוא ןירעיוז ראפ ןיכאש םע ןילעוו יי!.;ישערמ יצ יד ןילעק םירעדינ עטסגיקיוועגיא
 טינ ןעמ םאור עליראקא קכאש יי1 קלעוו טיו״ר :וא בייל ןיימ םי1א גוא ןיטערט וצ ךירא
 טי^ ייז לעע ךיא.סיפ ג^ ט*עק עגיימ ןיבייס ףיוא ןיגעקטיג לעוו ךיא .ןיסע ןגירד תומהב
 איי1 קלעוו ןאפש רעקארעיי! .ןעש־־ק אייב ריס ןילעוו יי! :וא .ריס ןופ קבייכט ראפ קגעפ
 לאג ןי ם גוא .ןיסערמ וצ גוא קטלאפש וצ ייז ןילעוו ןריכ עגי־ ס גוא .ןירע^ייל רל רד? הדא
 ריס ןילעע עסיור? ,ןעגישדי ךדכ 'ןילעוו םירעיו עגיילק .דרק רןתדא ןעסיי;סי1א ייז קלעוו
 םירעוו יל ןילעגי קי> עגייש'םודא .ןיד םיז ריס ןילעוו רדע ןילא?׳ גוא ןילאז? ,קסע ףיוא
 ;יא ןייכ וצ קיעיו קניוא ע-יש .ררע קי1 טעוו פאקי ןיש ףיוא גוא ,רעיש# איוו דזא ןעור

 ירע") טיט ןעור ;יסראד קלעוו בוא םידעוו ןעמוק ןילעוו רעקעל ך ןיא גרא ,רעכעל ירגמין
 קלעווםירעוויד .קןאל'ביאטשי;ןופ רלןילעווגואקסקףיואיי1 ץילעעליוסןיש .רד;יק
 קלעוי םירעיו :וא .םייה-י ש ק־מ רכק״קא ןסיגש ־*פ ןבא,ל יי! .ןיססע; ןיכאש קסדאך ךיז
 גוא זלאת ;וע םייקש איג ןיש ףי־א ןיי; ףיוא ןילעוויי1נוא .םידכא עקש עלא קקעד וצ
 ןילעוו םוט;ם=וא .םיסונ ןי ס ראג ,וא חומ !יש׳עססגיגייוועגיא קש ירא; :וא ןיקא;ןייס ףי1א
 ןיברא־ן ראפ ןייז טעוו טיסעג קש .קבאל גוגעת ריס ןיא ןילעוו םידעוו יל .ןיין לופ םידעוו יך
 תוריכע.עקש ףי־א ;יגערפ ןילעוו יד .הלכס'יכאלמ יד ךדוד ץקארש־רד ןיי)טעוו ש^ג קש
 ריס י'1ןילעיו ץראה ןיש קא ןעווינ זיא םאוי ץלא גוא .ןיגאן תורע ריש ףיוא קלעווגוא
 קימ רעכיא ךיד םע:אב רעך טא; רעביל ןיטעכ ךד וט רע;יךקז ךיא .קד שלש

 :םולהיב אור ןייש ןיא ןעשוק יאז ךיא גוא ,ףוג ןיש ףיוא גוא המ?*;
 ־זמ .הכ־דג ת.יג1תא ןיססאפ דיל ראפ ןיגראס ליוי ךיא ץסלעוי עלא ןופ רעה ם־םלועה ןךבר
 יח סאך ;ירעטזע עקש'ןופ טא; גוא טא;קיס טא^ ריד ןופ ;עייוו רעךןיי1לאן םק
 :וא ריד ראפ ןעטוק לא)טעבי;ןיש גוא ךילגיליוי גוא טפאד^ביל טש קסע;ןא ךש טסלאן
 טייקעצראסשעראכ לש יעקד טיס קלי־ס ךיס טסלא)גוא סעכי;ןיש ןידעפטגע טסלאן

 ןובר פ״םקמ :טעביג עלא טסדעס איד ;עד
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 ח!*טאי ונלוק *סמל עיג־שב ן׳ממ ו*ימ3 תימתיר םויבו

 ,וערלפזר תא ןוצרבו םישחרב לבקג .ונילע םחכ}םוח ונדאא י וגלזי עמ$
 יבשו בערו בדדו רבך ונשש ד?,רן .ךסעב תא שובכו ךימתר יטןו
 תורזג ילג? רוזגתו • תוערו תושק תוערואמו .םינמאנו םיגח םלז!ו ער ימ יימי
 וניהלא יי ונ!?ע גהנתתו .ךתייס לע לזטסי וליגי יתיב ישנא לכ לגה תובוט

 ~ "׳■ר^^יתריי^ "1י ח ויחו םימחרה תרפבו רסחה תרמב

 .דיאךוק לכל ד^ח יבד! חלסו בוט ל התא יב .ךיתוירב לע םימל ךגדגמי
 טעמתמ ימדו יבלח טועמ אהר • תאזה הלועבו תעב יגנע םיב ות ףימחרבו
 *^'-.6*' _***.%!* - *י 6:** ״***״.-י^-ז-*ו ■יזיימ^ *ד־^־־^רו *ררוד*\ו רי*>>ח זיתה יחדזלחיג

 .יתיב ישנא תעושץתג?ושל בורק אנ ה5 • יתנ־ותמ םלעתת לאו יעש ול ן?ת
 וארקי םרט היהו'.רומאב עמשית התאו ־טלא .הנעת התא ךילא ארקא ם$
 ם־חכו הלועו לדמו הלט " הזרא יב.עמשא ינאו םירבד? םת דוע הנעא ינאו

 י :הלפת עמוש ״ התא ךחב :,דב לב תלפזןי עמושן ,דקוצן ,דרע תע לכב
 :הז רתאי כ׳ס.רו ןוזרל ויהי דע םירומו .יזר

 ךל .םימחרהו תוחילסה לעב .םיגוראה ינודאו םיתלאה יתלא םימלועה ץובר
 ףטע תישע ישיא םידסחהו תטוטה לב לע .םינפה תליב ילו הקלצת :י י
 ערה!ךינ9ל יתא1?ר לכא ךל יתטישה לוממ אלו .הזה םויה דעי יתזז!םזמ
 ןנואתא ,ימ הזיעו • יתמכ ירת:ה ךשיעכסלו עושפל יתיברה? .יתישע ךייניעב
 יתמשא .דל יעשמ ילע ׳רלוא יתרמא קרטצא המו רבדא המ רמוא המי
 .יתעש־ותו .יתרעה .יבח יתרבד .ךתוצמב יתלענ .ךתא רוב יתדגב • ךת ותב
 .יתךכמ .יתצצמ .יתצל .יתנמ .ער יתצע: .רקש יתלפימ .יתסמה .יתרז
 .יתרע• יתורמ .רקשל)אושליתעבש;.יתפאנ .יתצאג .יתמאמ •תירמ
 ■*£*( ץרעה עיזי ןופ רעה רך רען?ע;ע־א ןופ טא? רל קז?לעוו ף ןופ רעה ם'0ל';;י ןטר
 יד חא רי1? וצ גוא טייקמעומ 'י ייא טאנ ף יצ רעןיסערא3 רעך גוא רע^ענ
 ם'עך ןופ טקאס ןאן?יג ריזנ י ת סאל דא;י} גוא סטונ םאך ץלא ףיוא םינפ םא; ןופ דנאע'
 ריזנ יד ךייצנ ריד טלא^אב טקבאס ךיא גוא טלע־ןנוציא תב ןיואמק ןיב ךיא זא גאזן ־גיבלען
 ךיא באס קיזא עניד ןיא תיבסל גיא רד ראפי טנידניזע;באס ךיא רבא .זפסאזו טלענ ראפ
 דנוציא גוא .זקי? ץיס ראוי קיראצ רל וצ ךד ינוא'קילימטומ וצ טרעקי;באס גוא ןאזני;
 ךיא לא;םארו טיזנ בוא ץדיד ךיא לא;סאוו גוא ןיבא;ךיא לא;םארו 'ןיגאלק:ךיא לאז סאע
 יז־םמא.טאגוצ קעפאב דניז עץי0 לעיי ךיא טהאדיג ריזנ ?א באוד םורד .ןכאס טבערינ ךד;
 םוא ר© באה ךיא טכראיפ ץד ץא טזן׳לעפינ באה ךיא הרות ןיד ןיא טגיךלו&׳ק באס ךיא
 ןאזןק תיב באס גוא טהיופ ראפ באס'ךיא גנורע^סעצ טעויג באה גוא ת1*דנ עץיד ט?ךךיזן
 באס ךיא ןיטארק תיביבאל גוא זייב טפעהאב נוא'טביחיג באס ךיא טגיליויזנומינ באל ןיא
 ןאסינ זייב ירעזניב באס ךיא טנקעפ^יג ר־ץון באס ךייא טרעססעליג נוא טא^נ טניקיליג
 םיא גוא ז^לאפ באס ךיא ןעוייג'הנמ באס ךיא ט;יךע? רל באה ךיא טזנעז? ראפ באס ךיא

 מ:רג'י * ׳י * =קפ
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 תונחת
 .יתעשר.ינדל יתלקךי .ףרוע ית״שק • יתך־$> .יתישקה ףלועו ףינפל ־תעש?
 אלו םינוטה זןיטפצ׳שדי ףיתוצממ יתרס :דרעתעזו .יתיעת .יתבעת .יתחש

 י :יתעגרה ;נאו תשע תמא יכ ילע'אכמ לנ לע קידצ התאו .ייל ה#
 יל רפנהו יעש? לכ לע יל לוחמהש .יתמא יתלאג יתלא ״ ףינפלמ ויצל יהי
 יתעשפשו יתייעבו יתאבהש יתאטח לנ לע יל רינעיתו יתינש לכ לע י
 חכתמכיזיב ילגע ןינ ■יתסנ !יינ דיזמב ןיב גנושב ןינ ןזציב ץ3 םנואב קב ךינפל
 םויה דע המלאהלע יתויה םויכ הבורמב ןינ רוהרהב ןיב ןוכתמב אלש ק3
 יהלא ,יי ךינפלמ ןוצר יסל .ףלא בושלו הזה םלשה ןמ רטפהל יצק עיגישכו -דזה
 תרת המישותו ינממ הנחקת רשאכ הלמרב יתמשנ לבקתש יתמא יהלאו
 :יהונוע לכ לע הלפנ יתתימ הגהת תומאשכו תעטינ םשמ רשא ךדובכ אסכ
 .יתלבה עמשי יהליתע תא הנעו יתעוש תא העש יתמא יתלאג יתלא ל אנא
 הדואו .ינקנ תודיסמו תואיגשמ ינכת .ינרהט יתאט־מו ינשמ ינסבכ בלה
 :םקשה ףינלע להנמו ךסיכ ןשדמ ןרות חישהל ףי&נכ לצכ רשא םדא ינבס
 ׳ייי חי־ל יי" :חצנ ףניטיכ תומעינ ךינב תא תוחמש עבש םלה .חרא ינעדות

 ג רמאי וילגר רוקע־ש שדיק תיברע תלשתב תינעתה רחאו ב״ק םילהת ינעל הלפה ימואו

 אסב יגפל עודר רלנ .ףינפל םויה תינעתב יתינעתה ־ינכ םימלשה ן1בך
 קאו ןנךק ךינפל איבמ אטוח םלא ם,יק שדקמה תיבש !מז?ש לזייבגק י
 רד ראפ טגיליויטוםיג באה :וא טטירק ראפ באה ךיא טרעק;ג פא באה ךיא ןיראווטיג טט;וז
 ךיא ןי3ואל ראפי באה ךיא ןיגעוו ע;ייס טטירק;ראפ באס ךיא ןעוויגןיקא רטראהא ןי? ךיא
 ץרפ טרעק;ג.£א באה :וא ןעויי? ןיזיוו ראפ :וא טריא ראפ ןי? ךיא טצילריוו םוא ראפ באה
 טכערינ טסי3 וד :וא טהאיג טיג רימ יי? ןיואוו ייז :וא ןע;יד טוג ך ט?יךיג :וא תוצט ע;ייד
 :ןא^יג זיי'? באה ךיא :וא ןאטיג טייהראינ טסאץ יד ןעל טזיוק ריס ףיוא םאן ץלא ףי1א
 יד םאד ץרעטלע עגיימ ;יפ טא; :וא טא) קיס טא;ריד ראפ ןעליוו רד ןיי1 לאן סע ;־יי יחי
 עץימ ןירא$ ר?יא :וא תונוע;עגייסץדרפכטנוא םיע?פ ע;ייס ןי3ע;ראפ ריס טסלאן
 טי1נ טיט ייס ריד ראפ טנילימטוסינ :וא טטיוק ראפ :וא טגילניזיג באה ךיא םאל םיאכזל
 טהעלפמגא ילא ס;יתא?ראפ ןיא ייס גיליווטום ירדא ןדע;םוא'ייס ןלימ ןעטונ ןטיט רלא
 סאל ןא טייצ יל ןופ ןיקנאדיג טיט רלא ץטצארט טיט אייס ף#3 ןא רדא ה;ו3 טיט אייס
 וצ רךיוו גוא !יבראמזע וצ ןטוק טעוו םייצ ןי־מ ןעיי גוא רעהא 1י3 טלעוו רל ףי1א ץ? ךיא
 וד סאל ץועטלע עגיימ ןופ טא; :וא טא;ןדכ רד ראפ ןעליוו רל ןיד לאז ץירעמ םוא ריד
 ריט ןופ יז טסעיו וד זא םעל ךא;ךיילכ טייקמדא? רל טיט ןיגגאפטגא הןי?נ ןי־ט טטלאז
 ןיראווי;טצגאצפינ ויא יז ןיגאונ ןופ ד1ב?ס אסכ ץך רעטנוא ןיצעזיריא טסלאז :וא ןיטע;
 ךיד טע? ךיא .ת1ריכ5> ע;ייט ףי־וא ןיד הר$כא התיט ןייטילאז ץ3ראט? לעיו ךיא ןעע :וא
 ןייט ףיוא ריט רעפטגע :וא איר?יג ןיימ םע;ראפ ןדעטלע ע;ייט ץפ'טא; :וא טא;ןי*ט
 םיאטח ע;ייט ןופ :וא ד;יז ע;ייט ןופ פא טוג ריט זפיאיג .הלפה ןייס רע!ל רעך :וא טע?יג
 ךיט ךאמ ד;ין ע;ימא? ראפ ך ןופ :וא ד?יז דגעסייו םוא יד ןופ ךימ רעזבייל :וא ךיט גיגייר
 גוא ןיצי?א3 ךי1 ץתט רע;עט ע;יד ןימא? 'ןיא יד טייל ך ןופ ןיד ךיט זאל גוא גדייל
 וטסקנירס טייק.יט5ע;עז ןיד יאו.וק;םעד ןופ :וא זיוה םע;ייך טייק״טע? ןופ טניטעזי;קרעה
 ה;י'?זע ןייל טיט ןיליירפ ןופ טאז ןיבעל סאל געט? יד ןעסימ ץסאט ךיט טסלאז וד .זא ייז

 :גיכייא דגאה יטכער ע;יד ןא'טייקגילמיצ טימ :וא ־־
 טהלפטגא זיא םע ריד ראפ טגייה טטאסיג ק1# באהךיא'ןיטלעווע״א ןופ רעה סינלי• ה
 טאס'ןע:אמ?יג תא םדקטה תי3 ריעל סאד טייצ יל ץא םאן ד1בןה אס? ןייל ראפ
 זא ןעעיג בי־־סכ ןופ רד רעט ט?יג טאה :וא ן?רכא ט?אר?י;טאס גוא טגידניזיג ע;עשא
 ד;יז ליפ ץגעוו ץפ דנוציא :וא ץ?ע;רא? ד;ד ע;יי1 םיא ןעט טאץ י1זא טול? :וא בלזז םאד
 ראפדגד ירזגוא ר^ז סאד ןלבא רעדאח3זטץיק_טי;גוא ?דפטה תי3ןייה טינ ריט ןי?אח

 קבעג ׳י פ4מ ^
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 אל ונל ןיא םיכות וניתונוע? ולייעו. ר§3תמו ומד!ופלח קר ונמד ןיבי־קמ

 :ונדעב ר?ני^ ןחכ אלו ח?מ אלו ש־^?
 טע?תנש ימלו יכלת טועמ אהיש .יתובא סלאו דדלא י ךיגכלמ חצל יהי;
 לע ויתברקה ילאכ ךלובכ אסכ ינפל למקמו בושח יסינעתכ ךינפל םויה

 :םיכרה ךימהבכ ימותו ס3ןמת בנ
 :ןינאז גאס עלא ל#י קזנ איד (הנחת) עיינ עגייש ןייא

 דהכ וניבא םהרבא תלפה תעמשש יטנו "־ילפת ירעשו. .ה?ךב ירעשו • הקלצ
 תל^וו .לא תיבב בקעי.תלפתו .חבזמה בנ לע ונב קולצי. תלפתו .הסוטה
 חלפתו .,ד״רהמכ ןרהא תלפתו .ברסב השמ תלפהו •'ףוס ם:לע וניתובא
 .הפצמכ לאומש חלמהו •לגלגכ עשוהי תלפהו .הדעה ךותמ ומוק? סחניפ
 עשילא תלפהו .למרכה ־סב והל?א תלפתו.ם^וריכ ונב המלשו דזל תלפתו
 לאשימ׳רינמ תלפהו .וילתכ י׳ימת תלפהו .הנדכ יעמכיהניי תלפתו .סיריכ
 רתסאו יכדרמ תל$תו.תויר*!ה בוגכ לאוגל חלפתו •שאה ןשככ ךותכ התזעו
 .םידשוהו םימימתהו םיקידצה לכ תלכתו-רלונכ ארזע תלפתו״הדיכה ןשושב
 ןסו ערה דימ על בל יגממ ־ימלו <״״ל.ק ■־יל־)ךלבע ינממ ילוק עמשה ןכ
 ןהל םוי לכלו םויה ינגתו .םיכומ םישעמלו הלותל ינכותו .ךתארי.יכלכ
 םנהינ לש הגילמו ה^נ ןילמ ינליצתו יאור לכ יניעבו ךיניעב םימחרלו דסחלו

 :ןמא םיבוט םידסה ינלמנת] חישמ לכתסי רכקה טובחמו
 ןירע^נל^ עקיס ץפ טא} :וא טא}ןייזנ טאנ ריד ראפ ןעלידו רעך ןיד לאן. םורד לאז ץ3ענ
 טהלא! בוא קז טניכעריג לאן קטסאפ ןייזנ טימ טרעקטיג זיא ט;ידד םאן טולפעקמ םא־ן
 ניואממ־ןיד ףייא ןעימ בירקמ סע טיאעךיא ןעיו ז# דובכה אסכ ןייד ראפ קננאפטנא

 :טייק_טירא3 רעד ליפ קד טיט קליוואכ ?ה טסלא!
 וד םא} םידוריגה בשוי חא אך רד קרא# רעס רךטא} ןופ ןעליחרדקדלא;םע ןייי יהי
 טסלא)גוא ה$יפת רן4וא ןעלימ ןיטוג טיט בוא טייקמיוא3 ר־ן טיט ןיגנאפטנא טסלאן
 ידי ניוא ןךע_ ן; קפ ןירעיוט יד גוא ה^ושת ןופ קךעיוט יד גוא לטיה ןופ ןרעיוט יד ןקפ^ ז;וא
 זא לואוו יוזא בוא ה)פת ןופ ןי־^יוט ד גויא געשטנעכ ןיפ ןילעיוט יד גוא ׳דפ# ןופ ןירעיוט
 גוא הקומ טסייזד אד רד גראכ םעד ףיוא וגינא םהךנא ןופ הלפה יר טרעה 'רן טסאה •וד

 המלש גוא דוד ןופ ה^פת ד גוא ה#ט ןיא לאומש ןיפ הלפה יד גוא ל}לנ קא עידוהו ןופ ה^פח
 עשילא ןיפ היפת ירגוא לט לכ גראכ םער ףיואיו^ילא ןופ הלפת יל :וא םילבורל 'ןיא ןוז ןיי!
 ןיא היקזח ןופ הלפת יד בוא שיפ םעל ןופ םירעךיג ד ןיא הק 'ןופ הלפת יד גוא וחירל ןיא
 ןופ הלפת יד גוא קכיוא ־ולאק.םעל ןיא הקומהלא^יט הינמ ןיפ הלפת יד גוא העירק.ןייז
 :וא טאטש ט3יוה יל ןז^ש קא רהטאו ינדרט ןיפ הלפת יד :וא בור;ק3ייל םעל ןיא לאינ־ן
 יוזא טייל'ע}יטראפ טנעו בוא םיקידצ עלא ןופ ה^פת ייד בוא תול} 'קא ארזע ןופ הלפת יד
 גוא תיעלס ןופ (רעטנאט יל ידמ)יניל" טכע;ק ןיד קיפ טעכי;םאר ןדעה רד ךיוא וטסלאז
 הכזט ?מ טהלאן גוא טנראזן קיר ץראה קיט ןיא בינ.גוא ץראה עקי3 סאד ריט ןופ פא 'רעק
 טייקילעז טיייל וצ גאט עלא גוא טעיה ךיט בי}גוא םיש^זנ עטיל בוא הריית ןייד טיט ןייז
 ןעטיישאב ףיט טסל*$ גוא ןהען ריט ד ןניא קא גוא ןגי־א עקד ןיא טייקטלא3 ר־ןוצ גוא
 ןופניאט איייגדקפנוארכקק טובח גוא םנהי;ןופ ןיד םעל ןופ גוא קד ןירעעש ןייא ןופ

 זוגר :1^1 יאמ ע*" ץ5לעג ראפ ריב טטלאז :וא חישט ׳י ׳פ״םמ
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 תונחת
 3<מ*ז<6י?ר0> מ**ד גמפ ני*אםאד טנא*עדמו /*לידל״נס •ווכ■׳ סדרבא ר״דוזוםב דיס׳דו ןיאגשדד קמחנחתמיג ןיי•

 יי■#? יב .ינושל םוג??■? :יומ יל א# .י־טך לכ םדוק םימלועה ל; ץ!בר
 .תוגועה דקונמו :יקמ ת? כ! רבק אשמכ .ינובבס םג יקנס .יגועב ׳
 *6>שורךל ןושיל הגעמ אלו :רקחל ןילמו.ריהל הקיל ןיא תומלמ 'וכךר$יא
 • אריאו יתלחז ןכ לע.#פג ודבעשו .ישאר ודנע יתוגוע יכ :שאר םירדל הצמ
 םיחק^ אמט ש יא תחפא ךיא יתפש.יוצוימ שקבלו לתחהל ךיא ד?׳? ד^י
 עמוש :ילאוגו,ירוצ לערמ ה?יביגגיבה .לם־ןא תניכ אלויצייאמ רעב .יכנא
 :בוטיק םא יכ תמה תומב ץופחת אל יכ .בוטל ואובי,ר^ק לכ ךךע הלפת
 זע לע :םיכ?וש םינב ובוטי תרמא ־ושאב .םיבש לבקל ה5?ישפ דלא ךנימיל

 :ךימחר בורק םא יכ םיכומה ישעמב אל .ךמש ט^קבל יתקמח
 ךרדל הדיצ ןומל

 ויאמ יממ י? ג יכ אבי דערו האל! .יבךקכ ללה יכלו •יבחב יגוע יתנש? יכ
 יתללנד ןוועק ןה .ימחלב ומחל .ימוקבו יבבשב .ימויבו הלילכ .ימע ימשאי
 ■־ישיבו הפרתו ,ד?לכ שובלב ךלמה רעש לא אבא זןיאו:ימא ינתמ" אטחב*
 דו^יא םימלש יחבז״דלאכו ןולאכ רבוע לצע לכונ ץדכעישא דול!הקע המי
 ראפ :ופא;ויד ?א טעב דיד ע;ייס עלא ראפ .ץשלעיי ד עלא חפ רעמ םימלועה לב חבר
 ומוה מא דמ עקיט טיס טליהיורס^יג ןיפ ךיא לידו גגיצ ןידה ןופ גנולסאט# ד ריס ביה
 עלעויז? יד ןנעיי בוא ריזה 'ףי1א רעה# יד ן;יד טסאל ןדעייפ׳א ייגיוזא /ןיהי טליעדי;םיא יד.
 ייה רעסדעה קיק.גוא קדיד יצ לי1ם קיק.ךיא בא^ז ןע;יי1 קלייצ רך יצ ליפ ירא;ך ד;ין
 םעדםואיקרעמ# ןייק.ניא ןיס#ראפ יצ םיא גניצרל רעפסהע קיק גיא ן;נ.ירב יצ רך4אגא
 ד^מא בייל קיס י קבאל גיא 6אןצ קדכ ןיואפיג רפיא ןקי1ד;ץ'ע;ייס ןעדקבי^ס יצ ףיואיפאק
 די קססאא גיא קרעמד טיט שיירפ קיס גיא ןיסבראפי; ךיס ויא באס םירד טהאמלנגינעמ■
 ךיא ןעדי קצפעל ע;ייה ן;יפע ךיא לא!יוו רעפע^אב ןייס ןא קסעב יצ ןע;;אפטנא ויא לא!

 'סגעס קיק גיא ן#ט;עס םעל טפגיג רפ ןיפ טועלי; םייא קצפעל ע;יד םיא ןיפ ןאסא קב-
 יה טפא# ןסייי בינ גיא גך;עסש רפ ךד? ךאס ריד ךיא טעב םירד ריס יצ חא דנאזכ# רפ
 עלא ןקש קלעיי ריד יצ טעבי;'ך טסרעה יד רל טא;רעקיל רין :יא רעפע#אנ 'קיסיטאל

 טרגקי;קבראמ# לא!#מ;עס רך םאל טי;טסרע;כ יד ןעד ןאק וצ הקישה םיא רע;ך;יז
 ןע^אפס^'יצ חא טקעך'ט'#י; םי1א עקלעע ט:אה רע^כער קד יצ טרעק;רליוו רע םאך
 עדלדו ריא רדיוו טועק הרמי.איה;ןיד וריד 'טסאה ט^;י;יד ךיילה ןדעק רליוו אךיד
 עקינ ע;ייס ךרח טי; ןיסעק יצ ןעקא;קד םוא טנקעלי;ןא ךיס ךיא באס ףי1רך רך;ימ

 :טייקקיראב רעל ליפ קד יחיד טלנקי; םלעעס
 יעד מ5ע;קא איוו זא חא גיסנאס םוא רע ןעוו ןאסירא םעד יצ טעיגי; ןייא י** הלפח

 קיא יצ ץי2 ריפ טקלא! יד :יא ן;'עןנע ןעפעל ע;יימ טסלא!טא^קועוד ןיד ךא;טכוז
 ןיסהד ןא ?א לעינ קנראק יצ םיט^ קימ קרעה יטסלא!קתאק יצ טא;יי :רעקעךפ# ריפ
 ראפ באס ד;ך ע;יים ךיא ליינ ויה טהראק ויא טא;י יד ןיפאה לערו :יא רך יצ היסחי ןייס
 ^ע;יעסיצ גוא טהרא^א ריס קא ק^ רד חא ץראמ קיס גיא ^ע;י;ךאק ראפ קא קמאק
 ךילג טהא;ייב ריס טיס ןת1 דלי0 ע;יים גיא ד/ז ע;ייס קפ ןיהנאדיג ד ןעך ריס ןיא טסיק
 זייפז^ ע;יימ טיס טתיפזענ קהאס יי1 ןייממ ףיו״א ם;ייס קא גיא *ןיהיל סנייס קא גאס רדי זא
 ץט גהא רעקומ קיס טציה רל ריס טאס ד;יז טיס גיא ןילאווי; קקאסיב ךיא ןיב ד;ך טיסקד
 ג^טע# יאפ גוא ןיפ דיילן?א טיס גיניק םעל ןיפ רעי1ט םער ןיא ןסיק ילא לא;יוו
 םאל גהיצארפז^א אייי ךייל;חא רעך י1רפא ןיפ רע;ידאקי^ טאס עדרעיי קיא ראפ סאו;
 ערב קלץלא איונ ךייל;גוא טיי; ייב ראפ רעל ןיסא^א איוו ךיד; :יא 6ארא טלאפ ר$
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 תועות
 ׳לא הערת? ה?ע .אלילק ןדי אק,יחך אחדוא .הליע? םשא תא!}םש*
 *העברא תודוס;השעי. ,דמ .העבש תיל יבכוכו :ויעעכ וכז אל םימשו .ויץ1א
 ר?חמ .,דמ לבהל זגור עבשו םי?;־עק :העלית םלא ן?ו ,ד?ך שונא יכ1ףא
 תעלות יגומ? ךיאו :אש? אממל רעתם-ד ליג״ד?ב בעת? ןיקדג תובא עכראמ
 יכ אליאו ,אבוסו ללוז הרומו ררוס ן •ג .הבאי אבל ךלקד תי3 לא שיא אלו
 •המיערה רמעכ״רמש חא רג? לו .המש? יל הללוג אלוזאבחאו ילגא םוריע
 ■דש?ר:י?זאל לק עע^או םלראו .יג3 לע לופאו :<דןחןמ ףאה יגפמ •תך1ג;יל
 אר!ד םוק םליג ךל הס יל ר?אי1 :יגועל : האר;ילוא .י;ושל לע וחלקו יל ילד
 ךלל .ךללע לעמ רובעת א}לא .ךיגיעל ןח יתאקל א? םא רמואו .ךדרלא לא
 :ךיג9 אקו ילוא .ךיגיע ריכזהלו תודוזו׳לל לסלסתהו .ךיגיע ץלאלו םמימ
 םעז :הללוי יריעל יגומלא םי ריע .הללח יתךרחו .הלערו דחפ ינתזחא יעמקלו
 "דרקוא אל םא יל יואו הרמוא םא יל יוא .הדורעשו ,ד?ש ,ד?ער .הלורע הדעו
 ךלא םומל.יגש דיגהל רירמ ר?ום טע.ינושל דוע רשאכ שעאו .ילד? יתמגש
 יגאיאקדתא.םוךפ אעמאו ןגתו ילוא.םויאנ ארונ לאל התתשאו,ד1קאו:יגגיאן
 ללם;הןמ הפקכ דשא •חש המו אוה הז יאו ה!אוה ימ יתלכא ללא:םויה ריכזמ
 :ומעע יעגנמ ץוח האת םלא םיעגמ לל .ומומ תא האת .ומח וליל ואלע ימ;

 בוא ן#ז; ןופ דלו^ך .דלו# ןיי!ן;יל רעפפא דירפ ןופ גגוטכעז? יד .פי1ב ןי^גיי^ ןייא :וא
 גניר; ן;"1 וצ רל ג;וטייבב ןא ד גוא ץי; וצ ךיא באק געוו ץסייוו ןיא 0;ו#לעפ ןופ דלו# ך
 לסיח יד זא םעד ךאן רעה ןייז יי3 ןגילוואפ #ט;עק רד ךיז לאז םאור טיט גוא גי;ירו ניוא
 לאן םאו;נוא .ןירעס# טע;איפ קפד יד ןהיילג רל גוא ן;רא ע;יל ןיא רסיול טי; ןע;יי1
 ליסייא תא #סגעס רד לייינ ךרא תתוסל ריפ ןופ רע זיא דנורג ןופ סאו;#ס;עס רך ןא£
 וצ זיא רע קילגיג רע תא טייהראג וצ גוא #ע;רעסיצ ןיפ טאל :וא געס ןופ ץלכ .םידעוו
 סאו;רל יוו יוזא ט#י;ראפ טגיפעליגזיא נוא ץבאז עלילדעז? ריפ יד ןופ טפעהאכ רל;א;א
 ןייא ךיא איוו רע;ייא רזא לא!יוו גוא ץיר םוא רע זיא םע;ייר םוא ןייא ןא ךיז טפעהאינ

 רעלעה,6א ןייא ןיז ןייא .ןעטיק ןילעיי גי;יק םעד ןופ זי1ה םעל וצ #ס;עס ץיק_גוא םעלאוו
 ןופ טעקאג ץפ ךיא זא ןהעת בא? ךיא גוא רעפיוז ןייא גוא רעסעלפא ךי;עפ# רליווא
 טאןדת י#ה ץעל הס$;יד ןפילביג טי;זיא ריס ןיא גוא ןימא? רפ ךיס ךיא באה לזאתוצס
 םאה ךיא ןעל ןרעסיצ בוא ןעסעךוט# ץכאס וצ ריזי ןיליוו םוא גנונעפע ריא ץסאל#ינ 'וצ
 ןיפ גוא םי;פ ןידכ ףיויא ןילאפינ ץפ ךיא גוא ץוא? םיד;בוא ןיךא> םעד רפ טפואפייג ךיס
 ריס ןיא םוצגאל רא; רערא ןייס ןיא םיס#א טרעזלינ באה ךיא :וא ןידאוענ ןיפאל#טנא
 :וא טייפסורא ןידכ ןא ן׳לעז טא;טעוו טפייליפ גנוצ ןידכ ףיוא ראונ טלאו;ץל :וא טעריג
 בא;ךיא נ'וא טא;ץיד ןא ףור גוא ףי־וא אייס# ןע$ול# יצ ומסאה סאו;ריס וצ טגאז רג;
 ןייב ץפ ןיי;קעמא םי;וטהלאז יוזא ק1א ע;יד ןיא גילעז'טייל ןיפ דנוציא ךיא׳ןעו;
 וד בוא *תע רעל וצ גירעלינ ןגרא ע;יד גוא לעסיה םעל וצ ןייז לאז ץראה ןייל .טכע;פ
 סאד ךיא איוו גוא .ד;יז ע;יד ןע!ל;ידי;יצ גוא ןע;עןנאפ יצ ןייז ץקארש רעד טפלאז
 ןיהארז^ רעל רעיל ןי? ?א ז^עמעסיצ גוא טסגגא ןייא ןיפירגאכ ךיס טאק באה טרעהינ
 סגידיילאכ ץיא גוא טיי;ד;יק וצ יד י1רפא ןופ גאסיית ך ךייל; 'ןעטוניג ןא ךימ טאה גאקייוו
 ןיגיאן ל״א! סאל ךיא ןעוו רייס וצ אייונ ךילד;ע^ גוא רעל;ואוו בוא םערוטז^א גוא דייל
 ךיא גוא ץד;על ע;ייס טווני;ןא באה ךיא .'ץ;אן טי; סאך'לאז ךיא ןעוו ריס תא ייוו :וא
 ןיטינא ןופ רעלעפ בייכ^א אייו יוזא .ןיסא?י;ריס טאל גנוצ ןידכ אימ ךיי?נ ןאסי;באה
 גוא ןיפעצי יעס טי;גוא טלעוו רל ןופ קעווא איי;ךיא ייא ןיגאז וצ ד;ל ע;ייס ןופ רעפירז^
 ןעקעראב רל ךל ר^ טעוו טלייליפ טא;ןיגיס5רא$ג םעל וצ טקביג גוא טעיגי;באה ךיא
 הניך ךיא רעיגא ם;ייס ךיא ןעקאכ ד^ז ע;ידכ / ןע^יפיג ג;וזייל רד ןייא רעע ךיא םאל גוא
 םעל ןופ ץפאלסא אייי אייזא תא רנ!סאד ןעסא;ןיל זיא רעוי רדא רעניפלען רל תא רעו;
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 וע ינא ןיאש .יתרותמ םלעתת לאו יתלפת זןיג9ל ^בת יתמא יזולאו י,־|לא
 .יתאמח אלוינאקידציתמא יתלאו יהלאעזןיג9לד5ולףרעה!עןדו םינפ -
 יתלאג יתלא :זןינפל הלוהמ ינמו •ריביס ינא 'א!$ח תאו ריכזמ ינא יגש ל?א
 .בל תריכשב.'לת תשילתב חח תכימנכ .המק תפיפכב שאר תפיפכב •תובא
 -דלחלחו דמב .־ךערב ־האריב המיא? .הדרחשהב העיךכב.ה;ירבב הרקב
 לעו תואטחה לע .עמדבו יכבב הקעצו הקאנ? .י,דנ2 הניקב ודועב ללי?

 רחס? יהלא :ל ףינפל יתעש#? יתדעהו יתאטחש םיעשפה לעו תונועה
 רשא תא :הז יארב הז יאר אל .הזמו הזמ םהימע ינשמ םיבותכ המרמבו
 רשא תאו .יתתכ? תרמב ישא! .יתרמה תרמא רטיא תאו .יתאנש תבהא
 תרביד ־שא תא.יתרפה תוינ ישא תאעתשבל תלענ לשא תא .יתסרה תיבו
 תרמחה ירשא חאו .יתדנה תירוה רשא תא .יתדרפד תקבל רשא חאעתרבע
 .יתיכז תולח רשא תא .יתחכש תלכ1 ישא תאו .יתבלח תיכז רשא חא.יתלקה
 .יתרהטתאמט רשא תאו .יחאמט תוהמ ־שא חא .יתיבל תשבח רשא חאו
 תאו .יתייב תלב? ישא תא .יתעגנ תפ©:רשא תאו .יתשקע תרש:־שא תא
 תא .יתתבש תגעל לשא תאו .יתתנש תרמל רשא תא .יתקתמ תותב ישא
 תאו .יתיקע תעטנ רשא תא .יתלתה תצממ רשא תאו .יתלסב תסאמ ־שא

 תא .יתלפת תצמס רשא תאו .יתחתפ תלנס ישא תא .ית'ינן תעסנ רשא
 תא) .יתלשבתתלספ לשא תא .יתילב תרמא רשא יתאו .יתילתה תליע ־ש5$
 רשא תא.יתפשח תנפצ רשא'תאעתפלס תקלצ רשא תא.יתלכא תלגפ ־שא
 ־שא תאו .יתבמ תק׳רר לשא תא .יתקמח תורק שא תא) .יתללת תשמ
 שא תא .ית?בת תצקש רשא תאו .יתלעג תתבש שא תא .ישיאמ תדל

 ג יתחשה ת#י שא תאו .יתרעה תנקת
 גיא ןינאל9 יד עלא ןער נא1ן סנייוע^ ןד רא;ןעהע1ןענעק>1 ע׳עוענערניג ןייזניא 0:

 :]'יאק9 ענענ״א עגייז ןעיגיגיג סי1א שמעש ןייא טהע!שע;עננס3ינ
 ךיד טסלא;וד :וא טע^י; ןי־־ס ן?וק ריד רפ זאל ןירעטלג* ע;ייש ןופ טא; :וא טא; ןייש יהלא
 טלאטזעי;טיי# רפ ןייק_טי;ןיב ךיא ןער טעימג ךילמעראב ןיי© ןופ ןיליוה ראפ טינ
 ןייג ךיא ןועטלו ע;ייש ןופ טא; :וא טא;ןייש טא;ריד רפ ןי^אן וצ םוא ןיקא טואה ןייא גוא
 טלי־יהי;טהאק וד םאמ םודאמ .ךיא ןאן> ד;יז עגייש ט־רעיינ טגידגיזי;טינ באה גוא טכערינ
 טשאה וד סאמ .טכאשי;ןייר םוא ךיא בא? טבאשיג ןייר טסא? וד סאמ .ןנאל&׳יג ךיא'באה
 ראפ ךיא בא? טכאשי;טנער טסא? וד םאמ .טבאשיג ןיד ךיא בא? טיאשי;ןייב םוא
 באה טד״ר^ טסא? יד סאמ .טרענישי;ךיא באה טרעשי; ט?א? וד םארו גוא .טשיופ
 טסא? ויד םאמ :וא .טןכעשי;םיויא ךיא בא? ןיבירשיג טסאה ודי סאמ גוא .טנא ראפי ךיא
 היונ וצ ךיא באה טלייש וצ טסא? וד סאמ גוא . טליימ רעך סי1א ךיא בא? טכא ראפ

 ש טסא? וד סאמ בוא .ןיסיוי;םי1א ךיא באה טצ;אלפיג טסאה וד סאמ .טליפימיג
 4ד סאמ בוא .טניפנמג ךיא בא? ןי?אל#יג וצ טסא? 'ויד סאמ .טיוביג ךיא באה ןי?י1ט^
 ךיא באס טןנראטזעייג ט?אה וד סאמ .ןילאפ טנאשיג ךיא באס ט;העלינ רעטנוא טסאה
 טסאה וד סאמ .טן?עלפטגא ךיא בא? טקעד ראפ טסא? וד סאמ :וא .ךאור# םכאשינ
 • ןישעץ;ךיא בא? 'טגי־ןוימ סיא ראפ טסאה וד םארו .טבאשי;ר^ ךיא בא? תלקפינ
 באס קנרא? יאפ טסא? וד םאוי .טשדה ראפ ךיא בא? טכאשי;טכער טסאה וד'סאמ
 ט;יהא;טסא? וד סאמ .טכעמ# ראפ ךיא באה ט;ילייהי;טסאה וד סאמ .טפעלפטנא ךיא
 .זפכאשיג ט;יהא; ךיא באה טבאשי;טיףו טסא? וד םארו .טצאסד טיימ ךיא באה:טבאשי;
 שיא ראפ ךיא בא? םביל;טסא? וד סאמ .טנא ראפ ךיא יבא? טנילימיג טשאה וד סא?

 טגידריוו * ־ ׳ר ם״^ס
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 תונחת
 בזימ יתאלכו יתמעפנו • יתז*טח בחט יתמלאנו יתמלכנו יתמיוב ןכ
 ויניעב ערה תאו .יתירמ והיפ יפ יי אוה קידצ :יתוהש תובר י? .יורומש*
 תרלקו .ינדאל ךרל אן 'לא התעו :יתימד הרומעלעתייה םודס? טעמכ-יתדע^

 :אוה בר יב ינועל
 ןסמ .יתשקבמ ךמא םלעת לאו יתלפת ךינפל אבת .יתטא יחלאו יהלא
 םינפ זע ינאש יפ לע ףאו .ףרחלא ךרשח אנאו .יתלאשב רעפנ יל
 ינא קידצ .יסרמ אל לץפו יתעשר אלו יתעשיפ ־ימוא ךיאו,ףוע השלה
 :דימת דגנ יסאטסו .דימצא םוי םוי יאט־ן לעו .יתאמח לפא,יתאמח אלו

 אלו םלמ תליטנ םיפירצה םיךבדרמ יתלכא .תמאו תודלות תובר יןףמ$א
 תכרפ םיפדצה םירבדהמ יתלכא .םלד:בוגב ילפ יתלכא .יתלמג י י 1
 תעבשומ יתלצא .ןוזמה תכרב וירחא יתכרב אלו יתלצא .יתכרכ אלו איצומה
 אלו םירבד ראןעמייתלכא .םהירחאל א'לן םהינפל אל יתכרכ אלו קנימה
 רשב יתלכא .רושאב הפא# תפ יתלכא .םהירהאל אלו םהיגפל אל ית?רכ
 הבסל ץוח יתלכא .רוסאב לשיבתנש לוש׳ב יתלכא .תחא ה־ןועםב הניבנו
 .סיזעמרו םיצקשי תופרז?1 תולבנ .תח1םא תולבאמ יתלכא .גחה ימ;חעכשיפ

 :ער ,רשעה תאו ערה תא יתכ׳רא .םורע הרות רפס יתזחא

 טכיח ראפ טלאה וד סאוי .טביליג ךיא בא?}טני־חיוו םוא ראפ טסאל וד םארו .טגידויון
 ׳ :ןיבראל ראפ ך'א באה טנהעליג רעטנ-־יא טלאה וד םארו .טמירפ ראפ ךיא באל^

 רעל ןיב ךיא גוא דגל ליפ עגיימ קכעיי םוט# גוא טסע# ראפ ךיא ןיפ םורל ית*יב ןכ
 עגיימ ליה ןעגיד. םע ץעל קדלו# עליפ ע;יימ ץגעוו ןויפ טועלנואוו ראפ נוא'ץקאלש
 עגיי] ןיא זייכ סאל נוא טגיגעיה^;דלייו טאיניג ןיי!באה ךייא ןעל טא; זיא טכעריג .ןייןהיז
 הך1מ^ וצ גוא ןעוויג זיאםודס'יוו וזא ןירארייפ רעי# ןיפ ךיא .ןאזןיג ?א באל ןיגי־ו#
 טהלאן גיא ןע;ילאצ טיג ריס ףיו־א טסלא] טא; ךיל ךיא טע •נ םורל ןילאווי; ץבילגיג ךיא קב

 :ליה ןע;יד יד םוראוודניז עגיימ ריס ןיבעגראפ
 ןייל בוא ׳ הלפת ןיימ ןעמוק ריד ראפ זאל ןיועסלג; עגיימ ןופ טא; גוא טא;ןייס יהלא
 בייל ץיס ןיד ןיבעגינ ריס לא;םע .טעכיג ןיימ ץיפי ןמירה ראפ טיג וטסלאז רנ^יוא
 ןיב ךיא ע#0אל גוא .ןיזא? פא טיג וטסלאן דא;יג ןיד ךד טעב ךיא טעיגיג ןייס טיס
 טינ באה ךיא םאל ןינאן ךיא לאז יוו גוא י .ןי(כא רעלראהא גוא םינן טייש ראפא ךאל
 ךיא םאל גוא טגי;ע?#י; רליור טא^יג ע;ייל ןיגעק טינ נ'וא טגיליממומי; טיג גוא טנידניזינ
 עגיימ רעביא גוא טגילגיזיג באה ךיא ראוו ראפ רעינא טגילניזיג טינ באה נוא טבערי;'ןיב

 ן ןיבאל ריס ראפי דנל ע;ייס גיבייאנוא גא$ג וצ גאק ןייטפעהאכ ךיא לעיי דגיז
 ןופ ןיסעגיג באל ךיא תוריבא עגייל(? גוא תוריכע עסיוי־ס טיס טגידלושינ באה ךיא יתמשא.
 ךיא .ןי#אוגיג טינ ךימ באל ךיא גוא ץ#או_ו גיסייג ךדי ליאל ןעמיסאוו ןיכאז יד
 ץכאס ר •גי־ואד איצומה זומ ןעמ ף ןיכא] ץהע;יג באל ךיא .ד;על עסא; טיס ןיסעגיג באןד
 .ט#נעכינ טינ םעל ךא;-באה נוא ןיסע;יג באל ךיא .איצומה ץיק_ טכאסיג טינ באל ךיא גוא
 הכלב ןייק.םעךךא;גוא רעירפ באל בוא לאל#יץרא ןופ םיניס ןביזייד לס ןיסעגיג באה ךיא
 רל רלא ראפ רל טינ טכאסיג הכלב ןייןג גוא ןיבא] ידעלבב ןיסעגיג באל ךיא .טכאסינ טינ
 ןיסעגיג באל ךיא .ןעוייג זיא ייב ריעל הווחכ ןייק_ ואור תודועס ףיוא ןיסענינ באל ךיא.ךא;
 שיילה קםע;ינ באל ךיא .ןי#אוויג דגעל ידין#יווצ טיג באל גוא ד.נא;א ךא;#יילפ נוא שיב
 ךיא .חס? געמ ייווצ יל ראפ האובת ^יי; יל ןופ'ןיסעגיב באל ךיא .הלועה ןייא ןיא זעפ גוא
 ראפ ז;וא זיא סאל ןילע ןיסעניג באל ךיא .ןיסעגינ ה^וס יד רעליוא תופוס םוא באל•
 עליולבא הלות רפה יד ןעלוגינ ןא באל ךיא.םי#0רו םיצק,# תיפרטי תולבנ ךיוא .ןי0א$

 י :טוט זייב םאל רל :וא זייב םאר טאהינ בייל באל ךיא .טליקימי; ןייא טינ
 יתדגב ׳י *'2ק0
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 תונחת
 .םתגקסו םימקו ירבד יתלמכ .ףיסומ? יחד:? .ףסרות 'תלשכ .ף? יתדגב
 דימלת יתיזכ-לודגס דרא יתיזב .יבא תשא יתיזי .ימא לעי יתיזב ־ {־1
 תא יתיזב .״*ל.,דוצמ יתלמ? .םיבוט םימי תותיגש גנוע יתלטב .םימקד

 :הממ חאו הרוחס י
 יתילג .תוירוס תעדו ףסמ יתבנג • רטנקלו טקמל תנמ לע יתבננ ,יתלזג

 :ונממ יתינהנ ינא1 יברצל תותבשב □דרא וקילדה .ידוס דוס י !־ז
 יתך3ד .םילמב םדכד יתרבד .בלב ־תאו הפב דחא יתרבד .'יפח יתרבד
 .הרותס תאירק תעש;כ יתרבד • הלפתה תעשב תסגבס תיבב ־ ! י
 ןיב יתרבד .הלפתל הלאג ןיב .,רברבל־ הברב ןיב .קרפל קרפ ןיב יתרבד
 םדבו שידק ךותב יתרבד .רוא רוקיל הבסמל קב יתרבד .ףרבתיל אימלע
 הליטנ ןיב יתרבד .דמועמ תועיקתו בשוימ תועיקת ןיב יתרבד .המדקו
 תושעל תימיב '1הרבד .לורב רובדכ תבשב רובד יתרבד .איצומס תכרבל
 .רבס תונגב יתרבד .אמלעב םירבד תותבשב יתרבד • תקשיב רוסא רבד

 י :רבע ינכוש לע יתרבד '.םירקשו ערל ןוש? יתרבד '
 יתלנתשה,שיא תשאו תולותב לע יתנבה.יתישע רשא תא יחיועוס ,יתדעה
 יתרהרס .השא ילב יתשבל .תונזל ה!עא ישי םינועבצ דגבב ־ ״״ י
 תוואת רחא יתכלה .תערל ימצע יתישקה .הלילכ ךפ ידד יתאבו םויב
 .רבס למג יסגסס .הפוקז המוקב ■יתכלה .יגממ תולחגכ יתכל,ל .תוינפו
 םנמ ראפ באוד ךיא .הלות ןיד ןעעי־נ למגה באס ויא רך ןא טשלע©י4 באס ךיא יתדגב.
 ךיא תוגק;ל עריא ביוא םיסמ ירען4יא ןיפ דייר ד ןעררינ לסמ באה ךיא ת1צמ ע;יד
 טנא ראפ באזן ךיא .רסומ ףיס# ןייס טבא רפ באס ךיא רס'א$ ףיט# ןיימ טבא רא© באה
 החגן ןייא ןעוויג לעוב באל ךייא .םימכס ידימלת ןא טנא ראפ באה ךיא רךורכ ןיסצלע ןייה
 • תוצמ הן?כו הסכ ןעוייג לסכמ באס ךיא .טרי ג;וע יניא ת?# ג*1ע ןעוייג לטנמ באה ךיא
 בי/ו ־זיא ןעס א! הןרעי ןייא ייכ ןיגעליכ ץכ ךיא ,תומנ גיא הר1ת יד ןעוויג. ,ךעכ באה ךיא
 :הזןך תעמ *ץוא ;וא ואלא ףיוא קירי;רעע באה 'ךיא .זיא ףיורל ה^ימ בע:רדא תיב
 ךיא .ן;ירא'צ םי^עי ןיכאס וצ ןיגעוו ןופ ןימאה וצ םוא ת^יג גוא תלןניג באה ךיא יתלזג
 ךרס הלמ באה ךיא.דוס סרכה ןיי© ןעיייג הלמ באס ךיא .ןעיייב תעד בנוג באה
 באק ךיא סאע ליומ םעל טימ טעלי; באה ךיא ג;ורעססעל טערי? באד ךיא •חיני :ןעהי*
 ןעס ןעיו לי# ןיא טעליג בא!ד ךיא דייר ירעל טערינ באס ךיא .ץצדאה ןיא טכארטינ טינ
 ה#ךפ ןייא ןעז^ייוגז טעימ באס ?א טנעיילי;טאס ןעס ןעיו טערי;באס ךיא ;הלפת טוט
 ךומ# גוא לאר#י לא;ץ#ימצ גוא ירעד;א ך גוא הכלב ןייא ןי#יזוע ביוא ירעדנא יד ;וא
 באה ךיא .ךלכתי גוא אדכלע ץ#ימצ גואיאכל הימ# אהי ןפא ןיא טעךי3 בא״ל ךיא.,דל#ע
 טערי;באה ךיא'.ונדל נואה#ודק ניא #ידק_ןיא גוא רואי רצ1י בוא חבת#י ןי^יור^־ טערי;.
 ןייארו םאר ןע#יייצ טערי;באס ךיא ףסימ ךא;גוא ףסומ ראפ ןופ תועיק/ף ך ןע#יו$
 םוא טערי;באה ךיא .ןיכאו;רעך םוא זא ךיילג תכ# םוא טערי;באס ךיא ;איצומה גוא
 םוא טעלינ באה ךיא ת?# םוא ןאס וצ רוסא חא םאו;ךאזא וזא ןאס ןילא;יד סאל תכ#
 עלס ןו#ל טעריג באס ךיא .רכס ןיימ ןופ דגא# יל ןיא טעךי;באה ךיא דייר ירעי תב#

 :דרע רד ןיא ןעור גוא ןי;יי)טי1ט אל יל טייל ףיויא טעליג באס ךיא םירק# ;וא
 באס ךיא סאו;םי#עסע;ייס טימןא#י; סמכעל# באס ךיא טמירס ראפ באה ךיא יתרעה
 .טא,ל ןאמא יל יתפא ףיוא בוא הלותכא 'ףיוא ןעומרהרהמ באס ךיא .ןאסיג
 רליילק ע#רעכיייג טיליילקלג ןא באס ךיא רדיי.;ה ע#רעלייונ עסיכיפי;ףיוא טגולי;בא,ד ךיא
 ןיא ץ;',א;י;ץכ ךיא • ןיכאס וצ טרע;אב ףוג ריעל םאו;ץמנוליגיעלא ךא;ןיננאגי;ץב ךיא
 גיסס באס ךיא .פאק,ןיימ טימ גימכיר ףיוא ןע;נאתנ ןיכ ?א רימ ראפ םי1רנ וצ סאוו ןיכא!
 ןיסלא#;םייא באןו ךיא רכס ןייה ןי;עןכ ןכיוהיג 'ףיוא דגאה יד באה ךיא רכס ןיימ ןע;וי4 לובנ
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 תועות
 יגפ יתמלה .ירבח'ןולק? ית־וביותה .רכחיהיניל .ילבח לע די.יתומירה
 יתללפתה .ה;ונ *<לב יתללפתה .רנ?ת לעי ער ם# יתאצוה .םיבר? רגח
 יס יגמו ה$וצ דגמ יתללפתה' .תורבאב יתללפתה .יבקנל יתכרצנש העשב
 הךחי המי# יתלטה .םילוגמ תיציצב תור?קה תי?ב יתכל,ך .םךא לש סללני
 .י3כ ימב ה#ר1ה יתרוה .יבר רחא יתרהרה .תורפעב יתרהרה .יתיב ףותב
 .תילמרכל דיחלו תושרמ יתאצ.וה.תופ;וטןיה תואובמב הרות ירבדל יתךתה
 יולגב יתכלה .־טש'אלב ןוממ 'תינלה .ת?שביריתה תושרל תלמךבמו

 :עשי םגו .עשפ תושע יתלדגה .תקולחמ יתקזחה .שאר
 תויונפ םע יתינז .יניעו יבל ירחא יתיגז .יתאבסו יתללי .יתדי 5 י/־ועשרהו

 :תובלן ירומ יתלזלז .ינופצ יתקי־יז .שיא תשאו י! 5 י י
 יתקשנו יתקבח .תוריז םישנ יתדמ׳ו .םירחא ןוממ יתפטח .יתפנה ,יתסמח
 יתדשח .יתערפ אלו ןוממ יתבת .םי־חא ןוממ יתדמח .םתוא י! 1

 תוקלמו תולג יתבזו .ילבח'יתלבח .תועלתובבחמ יתבשח .םרשבב
 בא יתישעו '.דיזמב'םיבוט י םימיו תותבש יתללח .יתלבו 'ןד תיב תסיטו

 :יתינקזבייתתלנביתאטח לי״*• •?תאלמהמיתוא״י*• הכאלמ
 .םיבעותמו סטואמו 'םיאמטה םילבדב ימצע תאייתאמט .ךלש יתלפט
 .תונוממ יגדב יתלמ .תואלוהב יתיעמ .יבל תא יתמטממ י! ד

 :תבשב ״•״י״ הצקומ יתלטלט
 בא^ ךיא ר©ח ןיי© ןיפ דגא# יד טי© ד1ב© ן©וניג רי© באס ףיא ןי״נא^ג ר©ה ןיי© באס ךיא
 טבארטיגסיוא ר©ח ץי© ףי1א ם# ןיטכעלשא באס ךיא ןיטייל ראפ ןיעוויג #יב© ר©ח ןיי©
 ןא© וצ ףרוצ ןיי© ןעוויג זיא טי־צ ןייס ןעיו ט;יווא1י4 באס ךיא ה;ו5 ןא טגיויאדיכ באה ךיא
 -יטקעדג היוא טי© םיך©ק יך ףיוא ן^נאגי^ ןיב ךיא ןעיייג רובז^ ןיב ךיא ןעוו טגיוואד:באס ךיא
 היוא ןעעיכ יןךרהמ באה ךיא .דביזיג זיוה ןיי© ףיוא אךומ עביורגטבאסיגבאס ךיא תיציצ
 ךיא .יבד ןידכ ראפ תקספיג באס ךיא .יבר ןיי© ףיוא ןעועיג רהרה© באס ךיא * תוריבא י*י©
 םיוא ץגארטיג ת©# םוא באס ךיא רע©רע ע;ייך םוא ףי1א הרות רד ץא ןעוריב רהרהמ באה
 יאפ- רעךא דיא זיוגד ץיפ גואסאג ןייק_ סעבלעוו טרא ןייא זיא םך)תיל©וב ץא זיוה םעך
 גוא קגאצ ןיא טקראט#יג ךי© באס ךיא בוח רט#א'ןא דלע;ןנץל;םיוא באה ךיא .טרעק

 :גילימטומ גוא ןא© וצ זייב םוא טםייר;י;ךי© באס :וא גידה
 ץפיוזי}גוא ןיסעיפי;באס ךיא טגיליווסומיג.באס לןיא:ןא©י4 זייב באס ךיא :וא יתעשרהו
 םי© ןערריב ה;1© באס ךיא ןע©חא גוא ץראה ןיימ טי© ןערדיב ׳דמ גאה ךיא
 :םי;©ר גוא רערהע^ ע;ייס ןא ןעו;ייג ל]ל1© באס ךיא טאס ןא©א יד יתפא טימ נוא ןידיי©
 דיא טייל ירו:א ייב ןעקוני;קעווא באס ךיא ת©#,ינ באס ךיא טביורי;באס ךיא יתסמח
 ץב ךיא ילע;ידמעךפ ט©וליג באס ךיא .רעבייוו ידמעיפ טסולינ;באס ךיא דלע$
 באס ךיא " טייל ע©ור'פ ןעיייב ד#וח באס ךיא • טלאעאב טי;י באס גוא דלע;ןיעוויג גידלו#
 גי-א תוקל© גוא תול} גידלו# ןיב ךיא טלייכיג ר©'ה ןיי© באה ךיא .טאהייג ןעקנאדיג עץיב
 ןייא באה ךיא דין©ב ןעיייב בוט ם1י :וא ת©# ללס© באס ךיא תד© גוא ןיד תיב תותי©
 ןא©יג טאס ן©#© םל ןיא זעק יד ה©א$©א ףי1א ץ)א;וצ זיא סאל)ןא©יג ה©א$י© בא
 ןופ ה־&תא באס גוא (העלות טסייה טגירעל £א ץיפ רד ןע© סאוו :וא ה©אל© בא טסייה

 :רע©לע ץי© ץא גוא טייה^נוי 'ןיי© ץא טבידביזיב בא,ך ךיא ת©# םוא ןא©יג ה©אלסא
 ץ באז ע;ייכ םוא טי© טגינייר םוא ראפ ךי© באה'ךיא ן©יל טפעהאב באה ךיא דנש יתלפט
 באס ךיא טפא©# ראפי ץראה ןיימ באס ךיא ץ©א1עגידךיוו'םוא גוא ע©ואי© :וא
 דלע;סאע םי;יך ץא ןעוויג העוט ךי© באס ךיא רתיהו'רוסא ןופ םיניד ןיא ןעדוי; הגץ:ט ךי©

 ;ת©# םוא ןע;יי] ה©ק:ום סאוו ץיאז ןיבוהיג היוא :יוא ץגאיטיג באס ךיא ןע;יי2 ץבא!
 ׳ר סי׳מככ יתצעי



 תונחת
 יפר? לע יתנשי, .הדנפ םע ימ?ע יח־ןחי .םישנםע ימצע יתדחל . ער ית^עי
 . תזעב יתרבדו יתבש: .םדל בישמ? יתבש: .הלעמל ינעו י ־ 1
 תקעה תיבמ יחא£ .ברעמל חרזמ ןיב יתמ': .תירחש לש הנש יתנש:

 :החותפ ,דקי,: הלמ רפסהש?
 רתוי לוח יתדב? .ירבחל םש יתיבכ .דןס־גא יתסעב .יתרפ? ,יתבמ

 :דעומ? יתבס? .ת?שם '*־
 יתקלקד *6 .םיטבס לא יתעמש אל • ׳ירכוח ירבד יתעמש' אל ,דוצל
 אל .ה;ומאב יתסנו יתאישנ אל .הדותל םיתע יתעבק,אל.תוצמב י !
 ליבש? רעצב יתירש *6.העושיל תע ל?ב יתיפצ ו*ל .תיבלו ה:רפב יתקסע

 יתלבאתה אל.ינובלע לע יתלימ אל .ירבח םע לועב יחאשנ אל ^ דיבצ רעצ
 םימר תותבש ית־ןבכ אל .זקיתי םשה יבדרכ יתכלה אל .םולשח:לבאב
 אל .'םגרת דחאו אללמ םינש תוישרפה תע ל?? יתמלשה .יואר?'םיבוט
 אל .ימאו יבא לוקב יתעמש **לי • םיבוט םימ:יאצומב תע לבב יתלדבה
 יבל ינפב יתדמע אל .המלח הנקש ׳1 ןק.1 יגפ יתרלה אלו עיביש'יגפב רומק
 הרותה יתדמל אל .יתמוק אלמ ינממ הקננש דע יניע אלמ קוחךמ ויתיאלשמ
 אל .תיבד יתרקל .תיבלב יתדל .דיש יתיקל .לושכמ יתסנ רוע יגפל .,דמשל
 םינפל יתישע אל .ינשעש יתשנל.יס1דמ לע יתרבע אל .יסיכל הקעמ יתישע

 :יבורק יתבלכה אל .רקח יתלמ; אל •'ןילד תדושמ ״

 ןעומ? ןיילא !יג ויא יעכייי-י טיס ןעומ ןיילא ץב ויא ץטאלינייי3 באל ךיא יי יתצעי
 '3 ויא וייס רך ץא םינ? 0אן טיט ץפת ץיס ףיוא ץגעלינ ץ3 ?א • ץלייה טיט
 ופ רעזןרעוו טעוינ באס נוא ןיסעץנ ץ3 ויא נוא ןיסעץנ ןע;יין סלעהע?# ואור ןיהעחנ
 בנעה נוא הלזה ץ#ימנן ץפאלשנ באל ךיא ץפאל#ינבגאי םגינרא*}יצ באל ךיא דנא#

 :ןעומ? ץפ$ חא הלעו רקס יל ןעיו לו2> יד םיוא ןעננאגינסיו־וא ןיב ךיא
 ןייה באל ךיא טנילאצ ר ן ךיד באה ךיא ןעווי? רקוב באה נוא'טניק״לינ באל ךיא יתנמ
 ךיא ת?# יוו זאיזיהלאהינ ךילדו? רעה ךאוו ד באה ךיא ץבענינ ןיהאנ יצא לבס

 :דע ,סה לוח םוא ןעביו#י;3אה
 יד יצ ץרעל ןילעע טי.נ באל נוא דייר ףארט# טגיאקיג טינ גוא טעקשינ יבאל ךיא יחצל
 ריה טייצ ץיק באהו ךיא ח1צה ףיוא ןעשנ קוקדמ טינ בא,ן ךיא .םיהמ 'י !יפ רייד
 טניועלינ טי)באפ ךיא טלדנאהינ טנעל טינבאה ךיא .ץנרעל וצ הלות ףי1א טעעלנטינ
 טיייצ עלא טינבאה ךיא רדא טייה# 'ןענירד שיהו? ןיפ תואובנ נוא תופל? יו םאויו םיאיבנ•
 ךיא .זבאהינ רעצ טאל להק,ץיא ןעוו טא,רינ רעצ ץיק.טינ באה ךיא סי#(? (!יוא טפאהינ
 טאק םע רעוי !עיני;לסיט טינ םענייק.באל ךיא ר?ש ץיה טיס ץגאלט טלאויינ ךאי ץיק1באה
 ך ץא ןעננאנינ טינ ץב ךיא םיל#ורל רביא טועיירטינ טינ באס ךיא .ןאןןינ דנאן׳א ריה
 רעהינ םע יוו םיבוט םיה:נוא תות?!ע ץטלאהינ ךילרע טינ באה ךיא ידעה ןופ נעוי עהבעל
 ץיאי נוא קוסקא לאל יריע ךאיי עניבלע!יד ץא ה#ר8 יו טייצ עלא טינ באס ךיא' .ץל וצ
 ןגנאנינ םיוא חא בוט םוי ןעיו טעאהינ הללנה טייצ עלא טינ באל ךיא .סנעידלנ םונרת יאמ
 זדבלא ןייא ראש ןנאט#ינ ףיוא טינ ץבךיאהעעומ נוא רן״אק ןייה טנלאקינ טינ באפ ךיא
 סבה דיסלתא רך רעקבלעןרעל רעןא ןאס ץהלא םעל טנייעאב טינ באס ךיא גוא ןאס
 רפ ריה ןופ רע חב ןלעןינ םיא באל ךיא ןעיו יבל ןייה ראפ ן'}אס#ינ ףי!א טינ ץב ךיא .חא
 ןייא רלא ץדנילבא באס ךיא םלה# ם#ל הלות טנדעלינ טינ באל ךיא ןעווינ חא ץנךא?
 תיבו נוא ןעילינ באל ךיא דהו# ןעהונינ באל ךיא טבאהינ ננול3יורט#א ץטריא ראפ
 זיוה ייה ץפ ךאד םעך ףיוא קינאג ץיק.באל ךיא .תיבוב ןעיל יאפ באה ךיא טלאלאב.
 באל ךיא • ןאמי? זיי3 סעקע ריה טאל סאיו רל ןיקניי# ןילעוו טינ םע;ייק.באל ךיא טקאהי:־.

 זנטעש 'י *י-
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 תרתה
 םך דןו#ל יתךרט.־תךותב יתמאמ •ח ,תימת יק*# יפ יחאלמ ,יתלדמ

 ש־סרב יתע^ .םיסוכמ םירע?? יתעננ .םיתמנק אלו םידנ תרד} ,יתצא}
 .םיסונמ,ר תומוקמבו ךניבו ק#ב יתע;} .תלפתה תעקב םואמ
 שיא תמיא י;פב יניע יתתנ .היאדנמי הזעא לוקמ יתינהנ .הלפתמ תעשב
 תדועסמ יתינמנ .הקרב זאב הזה םלועה ןמ יתינהנ .ד:ב יתפאג .הרנפבו
 •יתרטנו יתמקנ • י0 ידנאב יתשקגנ • הרות ירבדמ יהי#} .וית׳ון# אלו ןתח

 :ךיתובממ יתיאלנ • בלב הא#
 הרותה ןמ םדיסאה סיר?!'? יתרחק .יתלק ,דרומו ררום.ףית1צממ יתרס

 :תטלמהןמי י !
 ילוע ית#ע .םינדה ינוועב ימצע יתישע תולבנו תוצרפ'יתישע .יתיוע
 יתישע.ך# תודע יתינע.ןד יתונע •ןד יהינעתנמלא יתינע.ט#מב י 1
 יתישע .הלעמלו החנמה ןמ םיבוט םימ:יברעבו תות# יב־ועב ,דבאלמ
 ־לע יתרנע .חיז#ת לב לע יתרבע .העובש לע יתרבעהעומה לוחב ,ינאלמ

 :הרוח ירבד לע יתרבע .וצקשיח לב
 .רובצה ןמ ימצע ד#כ$ • הלמנל יבל יתינב .הרות לוע יתקרב .יתעז^פ
 םותחו םותמ בתב יתחתפ .הלותי!יתיתפ .הערל יבל ית־דופ י !

 :םרסאל ירבח חל2#

 טיפ דקח ןאמי;טינבאזל ךיא .ץומ תלושזנ םדשל !אזןינטינבאה ךיא דיילקינ ן?? יגטע*'
 :ןעטינ ברקה טינ םילורס עעימ באה ךיא .טייל

 טעפשינ :יא רעטכעלינ טיט לופיליומ ץיס באל ךיא 'טני;ע#ינ יעליוו באה ךיא יתדרמ
 ןייל לאה ךיא .זיבענינ ט#ס טכעל טינ נוא טניינינ שא ןיד םעל באה ךיא טאסינ

 :ןיסיניראפ וצ טולב םוא טלייאינ באד ךיא טנא יאש הרוח
 ןא באה ךיא ןיסלאהינ טינ ייז באה :וא ןאךנינ םילדנ באה ךיא טניראיז רל באק ךיא יתצאג

 ■ךיא .ןענויאד ]ייא ץלשא טרילינ ןא באה ךיא םירבא עמעןיראס יד !א טךיוינ
 באס ךיא ןעיו ןעעי] טסעלאנ יד םידנא ערלנא :וא טכיד :וא ליקנעי? ןידג טריוינ ןא באןד

 ןניוא ענייה באה ךיא .ןזועז ןא ריא ןויפ גוא הון׳א לוקא 'ןופטאה;הא;ס באס ךיא .טניוואלינ
 דיא .הלותב ענידיילא ףיוא נוא טאק ןאס ןייא יד יורפא !ופ טלאטשינ ד ףי1א'!ינעניג
 ;תחא ןופ הלועפ ף ןופ טאסינ הא;ס באזל ךיא הקרבא ןא טלעוו ךד ןופ טאסינ הא;ה באה
 ןיב ךיא הרית יד ןינעוי ןופ טאהיג הא:ה באק ךיא .ט;אסינ ךילידפ טע םיא באה נוא
 ינעוו ןיט ןעווינ רטינו םהונ ךיס באזל ךיא לי1ם ןייש ןופ ידייל ד טיש ;יראווינ טליביור״נשינ
 ':ןיטלאה יצ חונמ'עלד ןילאייינ דדנ ןינ ךיא באה ןיצלאה ןיא ךיא יד םפא?י טנייפ
 רנינע# דעיו נוארעלעק.פא ןייא ןינ ךיא .תונמ ענייד ןויפ טרעקינ.שא באה לא 'יתרס
 :גניריננחזיפ בוא הרית רד ןופ ןניד רופא יד ]יבאז טי9 טלילנאהינ באלו לא .ןעייינ
 באה לא ןינאו עגישפאהקלאיע נוא עסייש רפ ןאמינ באזל ךיא טשילקראפ באה ךיא יתיוע
 ייז ןי?ינ ךא;רל נוא תונעט יד ןינלעל ןיד לענ םעל יד םיניק יו יוו ךיילנ טבאסינ רימ
 םער באה ךיא טגינ״פיג המלא ץייא באה ךיא ט#ש טבער םוא ןאזןינ' באה ךיא .קספ םעל

 ה^אלש ןייא ןיא באה ןי1א
 'סאד

 3אה ןיא ןעוויןיטלאהי? ףיויא ריט באןד ןיא ןייגלאל ראפ רעלא ןיי] הלכמ טסנוז םוא טד
 :הרות רך ןופ 'דיד יד ףייא ןעומ רבוע באה ןיא ןא$ ןילעט ^;עפירעלאג ןיימ

 .הרות רעך ןופ ןאי םעל רימ ןופ ןען?וגי;שארא באה ןיא טייטסישיג באה ןיא יתעשפ
 "סלןיפ דיי#ג5אןימ באה ןיא .ןד יצ םוא גידייל טלעק;ץראה ןייש באה ןיא

 ^הפ ר וז״מקס
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 תונחת
 !ינממ לוד# יס יתדעצ .ימאו יבא יתךעצ .םימ ילעכ יתךעצ ,יתר־ו^

 דן יתצפק, .ערה ןושל יתלבק .םימש ששל אלש יתאנק אנק .ףדוע יתיטלר
 :זןתרותב יתצק .יכדל יתלקלק ״דכדצ ןתל ■ *

 יתצר .ידצו עת רחא יתצר .הררש רחא יתפדר .סלח םדא םע יתבר ,יתצ^ר
 :יתימ תוירבל ערו ם־ימשל ער .יתלנר .יתלכר .תבשב *

 תיכב יתחש .ןילוח תחיש יתחש .יתדכשבתךקש־דצל לוקל יתעמש ,יתחש
 .ןדקרפ יק5כ^.ב1טס יתאנש .רסומ יתאנש.הלפתה תעשב תסנכמ י י י
 ישעמל יתרזח ףכ דראו הבושתב יתןיש.יבלב ףהארי יתמש אלו ףתוא יתרכש
 .החךיו לעב המע יתבכש • תתפול ףומס יתשא םע יתבכש .םיעךד
 ר־זחב המע יתשמש .רנמ רואל המע יתשמש .תחכש תעשב המע יתשמש
 :יקנ םר יתכפש .יביא תליפנב יתחמש •תלכ אל ־ישא יתרבש.םירפם וב ויהש
 ,יתמיק אלו יפכ יתעקת י .ערה ריקמ דוא יתיעת .ףיתוצמב יתבצת

 :תורבעל יתבאת י • ׳
 לכב ףיתדכע אלו .ףהרות יתרכע .יתישע תוער חורכיע לבל' ,יתעתעת
 ףיתוצממ יתרס .יליחו יללוחמ התא יב יתרכז אלו .יל^וייחכ *יי*'
 התאו.ילנרב ללומו יתימ יניעב ץךוק.יללעמ? יתרכנתה .יל הלש אלו םיבוטה

 :יתעשפו יתעשרה ינאנ תישע תמא יכ .ילע אבמ ל? לע קידצ
 .םלחנ דעו. םנמקמ .םלב םידוצמ רצוי .םלענ לב עדיי .םלוע לש ןנ1בר
 .תמ .תער:אלו יתער:המ .דיתעו הוה רכע .־הריג.םיבר תעד עדוי

 בא? ךיא .הןותבא טעךיג יעביא באול ךיא .ןדיינ יצ טזסעיו ץראמ ןידג באל ?א לזי5
 :טרעהיג טאה ןירעלגא ןייא יצ יל ףירב ןמשוחינ איצ ןייא טנעמקנ

 ךיא .ץבאה ךד קא ןיבעל אל יד ןא ןעייינ רעצמ 3א!ל ךיא טנידיילאב באה ךיא יתדרצ
 םאוו רל םעך ןעיויג רעצמ באה ךיא רעמ* גוא רע^א^ !"םי ןעריינ יעצמ באה

 :ריפ ראפ רעקע־נ זיא
 ןעווי;טי;זיא םארו טאהינ ה$וק. באה ךיא ץקא רז$ךאס ןייא ןעורי4 ןיב ךיא .ףייי יתישק
 1יצ ט*עןיג ץטיד ריט באס ךיא •עהס !ושל ן^ונגנא באס ךיא .םיש? םז&ר
 %צ הקדצ ןייק.ןי;יוצי;ןייאטנאה ןיי© באס ךיא • זיוה עפכעל^א קא דע? 'רךא ריב ןהנירה

 :הרות ןייד תסואימ ראפ באס ךיא טפירק;ראפ ןי;עוו ע;יי0 באס ךיא ןיבע; י
 באס ?א • םוא ז&׳טנעפא טימ טגירקיג־ןיס יבאס ךיא • ןא^יג זייב באס ךיא יתעשר
 ןפא?יגץבךיא •עיס ר£'ןייס ךא;ןיפא?;ןיכ ךיא • טפא&לעה ךא;טכוזי;ךא;
 .טא;יצ ןעווינ זייב ןיב ךיאטבאלי;םיוא באל ךיא קבילטי; 'ת1לינר באס ךיא .ת?# םוא

 :עלס רעי ןייה טמאק;יבאס ?א ץבראך ראפ באה ךיא :טייל י־ךוצ :וא
 ־ריןי_םעךךא;ן^אגיגטריא ראפ ןיב ?א .ת1צט ע1יד טגידדיוי םיא ראפ באס ךיא יתבעת
 ^ר1ריכע,םוא טסול;באה ךיא ןיטלאמי;טי;בוא ןיבעגיג ףכ תעיק/ו באסךיא ערה
 ןעוויג רכוע באס ךיא • ןא^יב תוריכע ע]ייב עלא באס :וא טריא ראיפ קכ ךיא יתעתעת :ןא^ וצ
 טי/באהנואטייהראטז^ :וא טקארק ןייס רא$ טיפ ט;ידי;ןטי4ךיד באס :וא הר1ת ץד ףיוא
 ע;ייד ץופ טועמ;;'פא ןיב ךיא • טייקראטש ןיי© :וא רע$>עז?כ ןייס טסיב וד םאר טכאדר

 דמערפ ראפ'ןיב ךיא טכאי;טי;ריפ ייב ןידאול :וא ן}ייז טוג יל טכירינ ע;ייך ןופ :וא תוצמ
 טלנ ןייבאלג גוא ןיביוא ע;ייס טימ ןעקעוו ןא^יג באס ךיא קרעוי עסיב ע;ייזכ טימ ץראוייג
 ת עך ריפ ףיוא טמוק סע םאוו זייב םאד לא ףיוא טכערינ טסיב טא} וד :וא סיפ ע;ייס

 :ןא^י;גיליו:טומ :וא זייב באס ךיא :וא ןא^ד טיייהראונ טפאס
 ןיפאז&׳אב טאה אד רד טייקגיליוה ראפ עלא םיךו אד רל טלעוו רך ןופ רעס םליע ל" עובר
 ןופ :וא ן#טנעפ עלופא ןופ העד יל פייוו רג{ .לייןק זיב סיורג ןופ #ע;עקע^כ עלא

 רערעי ׳ ׳י ם״מקס
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 תונחת
 םןממד^חמ 16? זזק* המ . $#רל16)■רפסא זזן .1$ןגח •6)ר3לא
 *סגל ףיקס ינעדה-תבצעמה תבאדמה תיכזמה תכלומה איה .תמנ ,דלוח?
 ית ■סיראה# המ ימלו שנוע יתפסוה .םינ# יתפסוה# המ יפ? יל יוא •תבתוג
 החילסו 'הליסמ #קכא ןהה הייא לעו ■ הלנתא ןהמ .ךיא לע .יעקפ וניראיל
 תונו#ארה לעי .תולןטה לע וא תורחסנה לע .טרפה לע וא ללכה לע • הר?כו
 תועודיה לע וא תונוממה לע .תונ#יה לע ואתוטחחה לע .תונורחאה לע וא
 !ךמבת אלו תעל 16 יכ ןיא# ימצעב ינא עלודינממ תוחכשנה לע וא תו רבזעד לע
 ליוא ינא ל?א .בל ןור#כ אלו דסדתולימג אל .,רקעמ ןור#כ אלו הקל? *|י
 .קדצ אלו ע#י • יאכז אלו ביס .ןמאנ אלו זלזנ .!יבמ אלו רעב .ערוי אלו
 :יתייה תוירבל ערו םלס#ל ער .יתישע אל םיבוט םישעמ לכו .בוט אלו ער
 םול#" ןיא .םיקמו'רזוג ףי^יעב הביא ,־הבו .םיקד# ןכו# לןיגפל רמוא הזב
 .יהאטהמ גאדא .יסוך ליל הכבא .ימולע ת#וב י;פמ .ימצעכ ז

 :יתךוק לצכ ואב ןכ לע יב .ימונועמ ־יתפא
 :תורתסנהו תורלנה .תורבועהו תואבה יסומ#או יסומזמ יח עדויי התא
 ומצע 'םה ייכ :ומל תורופס יתעדי,אל .ומכ אנ הרפסא יתרסא םאן ז

 :רפסכ בותכלו .־©סמ ,
 .יל יוא .יללעמו ישעמכ יתוא ןד התא םא .םימורמ ןכיש .םימתר אלמ לא
 דרטמכ יחוקנל #קכת םאו .י#פג לע הרא .ילע ,דהא .יל היוא .יל יובא
 ךאנ רר סא ח גוא זיא טציא סאוו בוא תא ןעווינ סאוו סייוו שטכעט ןע;יצנייא רעלעל
 דיא לאז סאוו חלקח *לי יניא חס טי; סנן טסייט וד גוא ־ךיא סייט םאור "׳יי *לי '"׳יי חמ זיא
 ךיא לאז סאיו תשרי אל- ישסא חס טסאה טצילקד םיוא טי;הר1ת ןיד ןיא ןיוש וד םא־ן ןדיד
 טי;טסאהוד םאוו ןע^עקאב ?אי לא^סאוו *.טשדא?ג.טי4 ץוז^ טסאה ח םאע ןילייצ רי
 ד;י; ד טכאס גוא בורה טבאט יז םאוי זיא םאל'. ץפא טייטש ךוב םאךןעך ןעווי; רפ:;ח
 סאוו .טביירש טנאה ד בוא טגראב רעקע־ץכ רך.ניר^י1רט גוא'גא^ייט טכאזכ י1 ןעק;'די>
 באה טבעליג ר^;ייל באה ?א סאיי גוא טכידמיכרעט ־ךיא באה ןראוויג טלא 'ןיב ?א רא;רעט
 לאד עכלעוו היוא בוא ן;עקא3 ?א לאז יי1 ןופ עסלעוו ?וא .טניליו.דפוםיג בוא טגיךניתג ?א
 ראפ יד'היוא .טרפ םעך :וייא רלא ללב םע־ן ?1א .גנואייצ ראפ גואיגנובע;ראפ ןיטעב ?א
 עיט יד היוא .עטציעל ד ?וא דעלא עטשרנ* ך היוא עטהעלפטאא יד ףיייא רעוא ע;דןא*
 ?א םאור יד ףי1א • ע^ידנעקייר יד ףיוא ירךא עןדכיטייו טי4 יד ?וא • עטלא יד ףי־יא ילא
 טי; מא ריט ןיא םאל ריט ןיא סייוו ?א .ןיטע; ראפ באס ?א סאוו ד ?וא ילא קגידי*

 • •4 י^441^ 4414 44 4^144^1 44 944 % % 44%^

 .קרעוו גיטסיר היוא ץיןר גוא
 םיוא .יטי; סייוו גוא רא;א ןיב י
 גוא גידלוש .גיספאה ראט טי;גוא רעביורא טי;ידכש ראפ גוא דנאטש ראפ ןופ
 עטונ עלא .רעטוג ןייה טי;גוא רעטכעלשא .קידצ ץיק.טד בוא יעש־) ןייא .גידריוו טי1
 ?א לאז םאריחם :טיד יל וצ נוא טא;וצ זייב רא;ןיב ?א ןאז?יג ט״;ויא באס םישעס־
 /?י1 טבערי;ריד ראפ ?א לאז סאוי טיט גוא ןעלטיה ד ןיא טג^ר םור טא;וד ן;אן רד רפ
 יד ןיכערו ןופ רעגייב ע;ייה ןא טייקצנאל ןייק.זיא'ם^.םנקט זיא גוא טיביג אל רד טא;וד
 ?א ד4יז עני־ס רעביא ק;ראן לעוו ךיא גאט גוא טכאג ןיימ ?א • ט;י;וי ע;יימ ןופ דגאש
 ןידכ ןופ תמאש ןיא ןע^ יד ןע;יד יעברעד ןעד , * ת1ריע^ ע;ייזכ ןופ ןיט944א לעיג

 :זי1ה ןייט ץא יטולב ןיקלאב
 סזתוא נוא ןעסוק אל ד דלוש ע;ייט גוא ןעפבאדיט ע^יימ ןופ תודוס ידטטייינ וד יייי התא

 ד ריא ןעיו בוא ןע;י'1 'תמאב ראפ סאוו יו גוא טקעיפמכא ןע;יי1 םארו יל ןעיי;

 'ר 4״שפ0

 * 1 יז ן 1ך 7־ ־

 :ךט ןייא ןיא ד ןיבידש
£ 

 לא
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 תונחת
 5? אמס יתפסוהו .ע^ר יתצפח יב .המואמ ינמס ראש: אל ףסכ ףרצמכז
 לס לעי יל לוחמת# תובא יחלאו דדלא י ףי^לה ןוצר ירי ןכבו :עש9

 :יע#$ לב לע יל יסכתו תונוע לכ לע יל חלסתו יתאטח
 : ח? רמאי ב׳חאו תאזה הרותה ירבד לכ תא דמ ׳וכו טיהלא 'ןא תדרתסגה קמ* םיממ דיחי ןושלב םלוג רמאי ןכו .׳וכי ןידרבו סניוס ךינפל יתא8חש אזנח למ ־*תאז•
 .םילןנלוקטה יכרדו וביערה ישעמ תצקמ ךינפל יתלכא הנה םלוע ל# ש3ד
 דע ובר ומב ובך י? .ר#פא יא םלב םרמואל .םירעוכמה ילעפמו
 .שדובלו םתאמ ורכ א ץאו םהילע תורתהל הפ ןוחתפ 'יל ןיאו י .רכממ ןיא
 ינא םללומו תויטסה ינא ששובתמ .םרבחלו םרברל סכו למ רוצעא אלל
 בעה אצמ: רשאכ יתמלכנ םנו יתשוב .יעסיפמ ינא רפסנו .תונומכ

 :הנעמ בי#הל ול ןיא# תרתחמכ
 יתינמר יתרכע .יתיסיע תאזכו תאזב .יתעשפ יתדע יתאטח םשה אנא
 י5ל ינאשנ התען .הזח םויח דע המלאה לע יתויה םוימ יתכלמל 11
 לככו ישפנ לכבו יכבל לככ םימתכו חמ^ב ףילא בושל יתוא תח הברנו
 .תויח םוימ יתישע ־#א ילולג לב ילעמ ךילשאו .בזועו הדומ יעדו .ידאמ
 דיסז תויסל ה#דח סירו שלד בלו רתמ בל יל תושעל יכל לא יתתנו
 יתמר .דלונ# ןטקבו ריעונ# רנכ תאז,ר תעכ ינירהו ףתאריכ ליכשסי ידמ■

 :אפי.םינושארה םימיהו. .ולאכ יתילת
 ךא;ןיסכיר ךד? טסעור וד ןעוו .ןעלסיה יד ןיא טנואוו םאו;טייפמיראב רך ןופ טא;*לס לא
 ,ריס יצ חא ,ריסי וצ י1א ,ריס יצ ייט , ךא;ד;י'ן :וא םישעס ע;ייס גיא קיעיו ע;ייס
 בוא םמיד ןעס ?יצ;ןע^ייר ךיס טסעט יד 'ןעיו גיא .בייל ןייס יצ ייוו ,־ויס ףייא גאלק
 טרע^ג זייב סאל בא!ד ךיא ןעל ץביילב רע$יא טי;רד? ןופ טלאוו רעפליז םאל טלע^יל

 :דריש ףיוא ד;ין טרעסי;3אק ךיא :יא
 ת םאל ץרע#גן ע;ייס טא;גיא טא;ןידכ טא;רך ראפ ןיליו)רל ןיי1 לאן םע חיי דוי
 לם1ם ריס טסליא; :יא באה ןאן?יג ןידע;םוא ךיא יל ד:יז ע;ייס ץבע;ראפ ריס טסלאן
 :םיגןז^פ ע;יים ףי1א ץי1 רפבס רד? טקלא;גוא ןיוע; 'ןאסי;באה ךיא םאוי ד;ין ע;ייס ץד
 *דבר לכ;ייב וגגירגימג גאה ךיא סאוו ^יתאמחש)(ונאטחש)םאטש ןא ץגאז לאז גרא (אטח למ)ןממ םגאז ךאג רמד תא

 ג קעאפגא אד רמ לאז ךאנ רעד תא (תאזה הדותה

 ?־־ ־־•״־*״... .. .*־־־.־י.

 לימ ןידכ ןעק,?*5 גימ .זיא דמץ ץיק.זיב ליפ ־וא;גיטבעס ןע;יל יד ןעד ךיל4דכ םוא זיא
 ט בוא ץקע7$ס#$ יצ יי1 טי;ט ?ארק ק יק.באה ךיא :יא ןע;ען$<ב וצ יי;ףי1א ןע;ע$ע מי4
 ץספעהאב יצ גיא יד ץלייר יצ םיוא טייקואסזע גיא טפאבה ןייפ טי4 באס ךיא גיא ץרעלפ
 ע;ייה ניא םיאסס ע;ייס ןיב טסעזק ראפ ןיב גוא ד;ין'ע;ייס ןיפ טסעז? ראפ ןיב ?א יד
 םאל ביר;ץא ןע;יםע; טרעוו םא\ו רעל ב^א ייו ךייל;טסעז? ראפ ןיב ?א .טייקילדזסוס

 ._ :ןיועסט^ טינ ןעפרע
 םאל גיא טמיימיסי;ביא טסי־וק.ראפ גיא ט4יךניןע;באה ךיא טא;ךד טעב ךיא יי אנא
 עעבלע)סאדןופלאק ידל גיא ייינצ ןאסי;ת1ריבג> באל ?א .ןאזןי;?א באד ץכיילג
 ץראה ןיד? רד? טאה טרעלגיציא גיא .ד;יציא זיב טלעוו רעל היוא ץב ךיא סאוו לאמ
 טיס בוא טלעל טד? ריל וצ ןירעפ רליוו לא;ךיא םאל טגיליווע;טיסע;ןייס גוא ןיגארטי;
 גיא זאל ראפ ?א נוא ןעקאב ךיא גיא טיג גיא בייל גיא ןייחאה ןיא^;ןעסיס טייהראונ
 דיס באק ?א גוא רעהא זיב ןאז?י;באל ?א סאךטייקלדריוו םוא ע;יין? עלא ריס ןופ הלאוו
 מיסע;עייגא גוא ץכאסיצ ץראה^יי;אנואץראה ןיירא'רד? םוא ןעסיגי;ץראה ןייס ןיא
 דץפא זא ךייל;ןא ד^וציא ןופ ןיב ךיא גוא טברא^ ןייל ץא ץל * גולה גוא טליראעי;ילצ

 :ןיי;ץלאפיג םא לא^ געס ע^שרע יל :וא טרעוו ןירא^יג
 התעו
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 תונחת
 גבלקא חמ?.ךר:לע יתקפס יעלוה רחאו .יתסח;יעושי ירדא יתלא י התעו
 םא .ור?עו ופלח רפיא יתאטח לע לע ד יפיתו היקותת ההכי ךינפ ז 1
 יתעשפו יתאמח יחלא " ךינפל הרממו בוסיא יננה העדות יודוו הבושיח?
 יתנחת ליפמ ינג,ד.לוהםת םינועות?ו הלפת? םאו :יל ה# אל] יתרעה ־ושל
 ךלא תואושנ יניע ן? התרבנ ד1 לא החפש יניעבו וינודא לא ד?ע יגיע?.ךינפל
 י יתאטח יגפמ ישפנ ה?בת םירתסמב הניל .חלסת ,ךכעןו יעב? םאו :דדלא "
 !ייורהר ידור'־רדו^ידדיןד.דמדזרז-מדדד״לדו ח!*ו רור יעיחורח^זרחירדחה*

 יגכש׳דו .ינומיל הנעמ ןנוכתו .ינויער יבןעמ דדמו .ישפנ ןוע תחת שפנ
 תעב יפ םעו .יתבשחמ תעב .יבל םע הייחתו .חואינשמ ינקמו תונודזמ
 י קר יפמ איצוא אלו. .יליבש יתאב .ילנב םען .ילןעמ תעב י־ח םעו, .יפיטת
 אלמי ןטשב רעני .ךנוצרב אלמי ךאלמה ינפל רבד 'ר?לא אלו .ךיניעב רשימ

 ילע ףדוי־ומ התתנו .ילא ךינפ ראהו .ינלימיבנ אלמי עריל לצלבי .ינלהב;
 דגנמ יעשיפ ר?עהו ילסמי יתשקב השעו .ינויגה לוק? עסשיו .ינונחת לבקו
 :רוכזא אל ךיהאטחו ינעמל ךיעשפ החומ אוה יכנא י?נא רומאכ .'ךיניע
 םינותחת? טילשו םינוילע? לשומה .םינודאה יעראו םיהלאה יהלא יי
 ינל?קג .ךל)חתפ.םינועל תלוסו לסומ ךלמ .םינוא קאלו חכ ףנמל ןתונה ״
 ץעוסמ רסמל אב׳ליכ • ףסויתב קזסת׳לז ינעיסו .ךינפל ׳למלמי הבושתב
 ינתימהל ישפנב מיקנתמי .תולבחה? י? םחלמ ןמש׳ל יננ? ינדועו .וחא
 והעיקמיהו .יבמ? םילבא הנומשיו םיעבךאן םיתאממ והקשו .י? לושמיל?
 השעתו .ינמשל ינימו לע לומענ לכל וב רענו .םיבר םע יקמעמ ךותב

 • :רשב בל יל ןתו יברקמ ןבאה בל רסה .ךיקח? ךלא רשא '
 יתמחו יתבושת תא לבקנ .וינימס לאו ךך?ע תלפת לא עמש יללא ל אנא
 םימסלו ךינפל דעב ץיל׳לל ישיי רזילמ ףרובכ אסכ ינפל וי׳ללעתשקבו ז 1
 רותח תוכז ילע למלמ קאי דעב ץילמ ןיא םיברס יהונוע? םאו .ךינזא? יתלפת
 בוא טכאדאב ךיט ךיא באס ג;ורעקי רדיוו קיט ךא}טא;ןייס טא; טועךנוציא נוא יי התעו
 ךיא לא;סאיו טיט-טכיל םעך ףיוא טפאלפיג ךיט ךיא באס ד;ד ד ןיסייי קיט ךא;
 דניז ע;ייט קבע; ראפ וצ ריט ןיי] טגיליוואכ וטסעוו םאור טיטגוא ץרעלעפ ריל ראפ ךיט
 דגוציא ג;וגעקאב ני1א גנתעןנ רעךיון'טיט טטיב'טסגילימאב ודןעוו .ן;יי1ייב ראפ קש יד
 בוא טנידניזע; באס ךיא סאד טא;ןידכ טא;ריד ראפ ןעק,אב ביוא רעךיה ךיא רעה
 .. טראיג טי;רא; רימ טאק סענוא טטדק:ראפ ךיא.באס עטנעלסאל :וא טגיליווטומינ
 ךילמעךאב רעך קיט ךיא ףראני ןונ טסבד ראפ ךילסעראב ץפ טעיגי; טיט א ןעיו בוא
 לופ 'ןעגיוא ך ךיילג גוא ןידעס ןיי1 יצ טכע#א ץפ קני1א ד זא ךיילג־ריד ראפ טעיזיג
 רעז;וא טא;ריל וצ קביוהי;ףיוא ןעניויא ע;ייה ןע/צ 1זא עטנילאה ריא וצ דיוס ט&גידא
 ןיא ןעשייו בייל ןייט טומ ןונ דגיז יד וטסבינ רפ ץעייר# טיט ני1א ןע;ייוו טימ וד ןעוו ',ט.יי־ן
 :וא נירעךי;א ךרוד טסבינ ־ואפ וד ןעיה נוא .ד;יז'ע;ייט קנעה ןופ ^ע;יגךאי> ראפ

 :קבארב וצ ריט ןיא זיא בייל קיסי ןונ טיטיג קכארביצא
 ;ןיי] וצ ניא טכע;(ך ןיד 'ןופ טעבי;יל וצ רעה טאנ קיט טא;ךיד טעב ךיא *בח ^
 ןייה נוא טעבי; ךילטעראב ןייט נוא הןו^ת ןיימ גנאפטנא נוא טעביג.ךילמעלאב
 •ןייז ץילטט לאז אי יל ד1ב?ה א?ב קד ראפ ר$ערפ$ ריפ עטכער ןייז ןילאז יי!גוא
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 תונחת
 *•הלפח עסוש החא יב ךינפלמ םקר בושא אלו .ךלוכב אסכ תסתמ יל א;
 לעו ךילע אלא רוזחל יל ןיא יב ינוגדח לבקנ ילע םחר םוחרו ןונח ךלס אנא
 בינו • ל.הניזאה ירעדו בורק יתעושיל יל א;הלכ • המודקה ךתדות 1 ז
 תואלתה לב ךינפל וטעמ:לאו • רוכזת לא יסאטסו .רפכת ינועו• לבקת יתבש
 .יתע?׳ ־חחו • יתחנאב יתענ: .ינובבס םנ ינובס ןוגי הרע ינואעס ישא
 * יננה .ינטלפת העיב .ךינפל יכךד רשיהו • ךהק־זצב ינתנ יתלא : התאו
 .עלס ימסו אטח יא־ןו .םיבוטה יתמא םיוקמ אלממ תויהל ינכמ • ינמ

 םילהח■ ה׳־ י־־ ימי" ;שפוח יננתתו שפנה תאופר ינאפרתו
 םשבי יתדתע תאו יתעוש בישקתש יתמא יהלאויתלא ל ךינפלמ ןוצר יהי
 יתלפתל עמשת ןב רומזמה הזב ךינפל ללפתהש יה תלפתל תעמשש י *
 תואיגשמו .ינרהט יתאמימו ינועמ ינסכב ברה .יתמחל בישקתו !יאהו
 לבו יתאטח לב ם:תולוצמב ךילשהו • ינמתרת בושת .ינקנ תורחסנמו • ינבז
 בל לע ולענ אלו ודקפנ י אלו ורכינ'אל ישא םוקמב לארשנ ךטע תאטח
 ךיסנב לעב לשא םלא 'ינבמ חנהאו •םהרבאל דסח בקענל תמא ןתת :םלועל
 עבש םית חרא ינעדוח :םקשה ךיניע לחנו ךתיב 'ןשדה חירנ • ןויסתי
 ךיא ןעוי גוא .ץוגמוא ע;יד ץא ץיג ןיילא ץלאמהלפת ןייס :וא רך ראפ ןיגעת טנייס ןופ
 רץיקנוא ריס ףיוא ץילסס טינ זיא רע;יימ םאל גוא טינ ץילס ץיק.דניז ע;ייס ןדעו;בא.־;
 אס? ןיד רעסץא טרא ןייא ריס ראפ באר;רך ךיא טעב תוכז ןךכ_ ריס ףיוא טי; טגירעל
 :טעבי; איד טסיעה וד ןעך ריד ראפ אוצ ןירעס םוא רעעצי טי; ךיז לאן ךיא סאל דוב?.ך
 רעביא ךד םעלאב רך רע;ייחאהסעוא3 בוא רעץלעןטייל גי;ךכ ךד טע? ךיא ו*> אנא
 רעס ץסוז וצ טינ םע;ייק_ךא;באס ךיא ןעד טעבי; ךייטעראב ןייס טאפטנא בוא ריס

 ןייס ץא ץיחצ ץגעוי ץפ טגעהא;ריס וצ יד .הרית עקלייה ץד ךא;בויא ריד ךא;יוו טינ
 ןע^אפטנא וטסלא! ץצפעל ע;ייס ןופ דיד ד גוא טא;וד םע;ראפ דייר ע;ייס גוא הליה
 טי;וטסלאןןאסינ ןידע;םוא באס ךיא יד ד;יז ע;ייס גוא ץבע;ראפ וטסלא!ד4יז עץיס :וא
 ןא ריס ןיפאס םאוו יל טייקדיס ד עלא ץי1 ע;ייוי ריל ראפ טי;לאן'ס3ן נ'וא ןעק^יירלג

 דךכץ3 ךיא ץסיד עלא ץפ טלי^דע;םורא ריס ץבאה טייקר^יורס בוא דייל .ץפאךטינ
 ץא ךיס ריפ טא;ןייס טא;וד בוא ףאל# ןייס טליגאע ראפ זיא םע :וא ןעיזפיז ע;ייס ץפ
 ץצאט ךיס וטסלאן ז ייב ץפ .ריד ראפ וצ ןיגעיו ע;ייס גימכד ךאה :וא טייקיסכעלי; ע;ייד
 ץפ טלא םעל ןעליפ רד ןע;עק.לאן ךיא סאל וצ ריס זאל גוא טא;ךד םעראכ רל ןע;ירט;א
 ךיס לייה גוא עץלנאט#לאפ בוא ע;יסכראפ םסא; :וא טונ ןע;ד יד ץרעסי^ עץיס

 :ץלעס# י איירפ ךיס טסלאז :וא ד?#;ד ראפ :;ולייהא
 :םאר קט םגאז ךאנ רעד תא םילהת ןיא ח׳כ רוטמ םער ץגאז לאז קט גוא

 ת סאל ץרעטלע עץי5 ץפ טא;בוא טא;ןיי© טא;רך ראפ ןילימ רד ץין לאן םע ןי*י יהי
 ♦ן טךעסיג טסא״ס ת לוארו וזא :וא טע?י;ץייס גוא ץנמיי# ץיס ןעסע; ראפ טסלא!
 ץיס ץרעה יטסלאן וזא רומזס םעל טיס ץהעבי; טאס ריד ראפ רד ךיסמ דח ןיפ הלפח
 גוא ד;ד ע;ייס 'ץפ ץד ךיש #אמ • טעבינ ךילמעראב ליפ ןיי© ןעסע;ראפ טסלאז :וא הלפח
 *ץנראבראפ ד ןיפ בוא ךיס רעסייל טייטסיס ע;ייפ ןיפ גוא תויריא ע;ייס'ץפ ךיה גי;ייב
 ץפראינ טסלאז וד :וא ןעסיראב רך,ךיס :וא ןדעקי רדיוו טסלאז וד סאל ךיס ני;יי1 דגיז

 ץיאי 1זא ףיוא לאריזעי קלא? ןיד ץפ דח יד :וא ד;יז ע;ייס עיא ךייט סאד #י;עפיס ץא
 ןסגיירי:טי;יי1 ףיויא רעס לאן ץןאס ץיק״״ןדעיי טכאינ :וא טפאלי;טי;ץלאז ייז ואוו טרא
 יך־ץ#נעס יל ץפ ץי1 ךיס זאל :ויא םסלכא וצ דא;ינ בקעל וצ טייהראוו ןיפע;טסלא;וד
 ץיד ץפ טייק.טעפ ץא ט^סעזיג גוא ןע?י#א3 ךיז ן^וט לע;ילפ ע;יי־1 ןופ ןיטא# םעל ץא
 םאל ץפ ןעסיז ך ןעשייו ךיט זא^ .ןא יי1 וטסק;יי:0 טייקגס9ע;ע1 ןייד לאינק יד ץפ גוא זיוה
 טיס ה;י5# ןיד ןע;;אפט:א אל יד םיקילד יד טייס ןדייד? ןופ נמטע1 ד ןיטע? ע^יפייא
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 תועות
 זנכ .םןדדצל ןופצה אבה םלועל רכזו :חצנ ךנימיכ תומענךינב תא תת#

 :דןיאדל ^ ־ישא לקמ בל המ רמ^>
 .סלו ישב לש ץנד ית3 גהנמכ אל קדצה ףנד תיכ גהנס םלע ל# וניבל
 ח תי3ה לא אבי ןוממב ה3ה תא עבוה אוהשכ םדו רשב תדמ יב
 אלאןבאלקד^ה ףנדתינו .ןתל בדרתמ •דוימ םאו ןוממה !0 לצע רופכי.םא
 ו^פג תא ליצמו והסחלמ התא בןועו הלומ םאו יתמשנלו ול יוא רופכי םא
 םימע וחק רסאנש ר3ל3' .םלוע תתחנהב ץופחת אל יכ ;םנהיג לש הנדמ
 רסאנו :בורק ותויהב והארק ואצמהל ; ושדל רמאנו :ל לא ובושו םידבך
 י3 ונדדלא לאו והמת ע לא בושל ויתובוחמ ןוא שיאן וכרד עשך בזענ
 תמאו רמס ברן ם.יפא ךרא םוחרו ןונח תוזזלס הולא התא) .חולסל הבע
 ןתתימב ץפח ,רתא קאו םיעשר לש ןת,רושתכ ׳יחא ׳יצחו .ביטיהל הברמו
 םא י3 עזןחה תומב ץופחא םא הוהיד יניא םאנ ינא יח םהילא רומא.רמאנש

 תי3 ותומת המלן םיערה םביכ־ןדמ םוש ובוש .התו וכרדנ עשי בושב
 ויברלמ םוישכאלה ,רוהי' יערא םאנ עשר תומ ץופתאץופתל רסאנו :לארשי
 עלור :ויחו ובישהו הוד!.ינדא םאנ חסה תומ3 ץופחא אל יכ רסאנו :<רתן
 לא תםושק_ ךיניא הנינהתו לןינ9ל םידוחמר עשפ ריבע,דכ ךימחלכ םדה
 לכל בוטו סועכל השקו תוצרל חונ תלאו יכלט התא יכ וי;ונחת לאו ךךבע

 :וישעמ לב לעי וימחרו לכל ״ בוט בותככ'םנה דשח השע? י
 ןטי;י; יצ ץיז ה?וז ךיט זא^ :יא .טייקגיטייא רך ץא ד;אה רעטכעך ןיד טיט טייקגילמיצ
 ליט רא; יול טייט# קים9 ץא ךיילג םיקידצ ד ראפ ןימא? ראפ זיא אך םאר א?הם?1עץפ
 :םיקידצ יד ■ןע;ייז סאך רעטהראפ ע;יד יצ ןימא? ראפ טסאל וד םאך טייקטוג יד זיא

 טניקיד *';עטא ןעיי זיא ץד תי3 ןיטכערי;ןייד ןיפ :ה;ט רךיטלעוו רעך ןיפ רעס ע׳שבר
 טיזאך ראפ יניא טלעקאב רג,? ןעוו רע?*$ הט^נ ןיי] יצ :יא םיא יצ יימ תוריג.}? ע;יי]
 ןיפ טטעריז^אג טרעוי בייל ןיי] םאל םיא רע?יא ריד יטטטערא? רך אל דניז ע;ייז רעקייט
 טגאז איה; רך ךיילנ טלעוו רעך ץפ ג^יבראד ראפ ד טי; טסרע^אה יד ן:על םנהיג סאל
 רע ט;א;רעט ךא;נ'יא .טא;יצ רןיוו טרעק^ניא גנינעקאה זיא םאר דיינ ךייא טיט טטע;
 רעט ךא;גיא .טנעןדא;זיא ןעוו ןא םיאיטפיר ןע;יפע;ץזאל ךיז ןאט ץדןיאטא;ט^ואק
 :יא ןעק^אדיג ע;יי1 ןאס רעטהעךטיא רך :יא געור ןיי] ע^ל רך ץזא^ ראפ לא;טידעש
 ראפ יצ טרעט טא;רעז;יא ןע'ך ןעיטירא? רך םיא רע טעוולזא טא;יצ ןירעפ ר־ןיוו לא] ר$ן
 טא;רעגיטערא3 ד! :יא רע;ילעןטיילא ג;יבע;ראפ ןופ טא;א טסיה יד גיא . ד;ין ך ליגע;
 טועמ :יא טייהראוי :יא דא;י;טיט ליפ זיא גיא ץראצ ץי1 ףי1א טלאה :יא טרע;;ייל רך רע
 ר*'ייז ןא טי;טסרע;אג יד :יא םיע^ר ד ןיפ ה?ישת יד ןא טסלימ יד :יא ;ןיגיטינא? יצ
 טא;רעה רעל ט^א;טא;רע;ךעי>עלא ןי? ךיא ד יצ גאז ץ?יךשע;טייטש 1זא ןעדטיזט
 ןזיי? ןיי] ןיפ ץועק,רךיוו לא;רע סאן טוגץי; ץהואט# לא;עז?ך רךסאך ן'עך ךיא רע;אג
 םיראוו :יא :עור ץזיי? רגץיא ץפ דלייו טרעק רליוו טועפ .ןי?על ץהייל? רע טעוו 1זא געוי
 ץרע;א3 יצ טייש# קים?א ךא; :יא .לארשי ,ופ ד;יןע;זי1ה ריא ץ?ראש# ריא טלא;
 טרעק רנ;ןעע ראוו ראפ .רעס רעד טא;טגא;ע^ל םעל ץפ טיוט םע ,ץא ץעל ךיא ר;א5
 םאל םי;רע;א? ךיא ןער טייש# רעט ךא; :יא .ןיינעל רע טעוו 1זא געוו ןיזייה ןיד ץפ ר־ץוי
 גוא רדיוו טרעפ טא;רעס רד ט^א] 1זא ץטראטז^ יצ טרעוו זיא םאוו רך ץפראטז^לא;רג;
 רע?יא טסלעו;יד ןערר טייקטיראכ ר־ן ע;ייך ט;ייה ץועיו טסיאווא? לא;םע :יא .טבע?
 ע;יי־1 לא;םע. :יא .ריד ראפ הלעלט ךיז ןע;יי1 סאו;יד ןיפ דניז יד ץ3ע;ראפ :יא ןיואפ
 ע1א גי;יק ץיט טסי? יד ןעךטבי;ע?ילטרא3 ע;ידיצ גיא טהענק ןיד יצ ןטע;רפ ץרעיוא
 ראפ טינ טסי3 יד :יא ק;יראצ רל יצ רעוו^ :יא ןי;יליוואכ !צ טכיול זיא ריד ןעל טא; ץימ

 עלא ׳ ,ר פ״מקם
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 תונחת
 אךועת תולזוא ה^עהלתולהי לבקמה לאה^ולקי עסמל ר^א ילז5 עט#
 לארשי! איצומהו .תוליחמ הברמהו .תולוכימ ל? לע לוביהו .תולילע ״!
 .תולמקותאהק לכבו רודו רוד ליכ ידה#'דיסחו קדצ לכל הגועהו .תולבסמ
 'ןדא .תולועכי תומקב יתלפת הדותו יתלפת ךרב בישקי עסשיו המימח
 ךמש יב תלא ךנעמל רמאת לא השעו הבישקה ינדא החלס ינדא .רעו?#

 :ףסע לעו ךדע לע ארקנ
 ן ייגבישות חסבל דע ־יננע יארקב דודל רומזמ !העגנב תבגמל ,ד רמזמ רמואו

 בקעויהלאוקחצי תלאםהרבא תלא יתיבא תלאג תלא " ךינפלמ ןוצרי,ךי

 :אטחי אלו בוט ,ישעו ־ישא ץראב קדצ ןיא םךא יב .יתלפת לבקלש ןועו
 דעב םא יב .ןמתסי .דדוחמו ללפתמ ינא דבל ימצע לע אל םלוע לש ■ןנובר
 יואר יניאש יפ לע ףאו .ךינפל םידמועה ,ךמ שודקמ למקה לב דעבו
 יתמש לבא םירחא לע ןבשי לבו ימצע לע ללפת־ללי ןנחתהלו תודת׳לל יאלבו

 ךנ׳רנמו ךפא דבע׳לל ךתימי ךפצק דבעמל ךכךד יב .םיברל ךימחר ד?נל יבל
 םידמועו ךינפל םיונחסי םדומו ךילא םיבשל רסיו .ךיתוירב לע םחרל
 םילע אל ויעשפ הקנמ ביתי ןבש םתוא םיסנמ אלו םהיעשפ לע םינמתמו

 :םדוד בזועו ,דלוסו
 ע;יי1 בוא עלא וצ טוג תא טא; קבירשיג טיישש אל ךיילג טס;וז םוא דא;יג טסוט גוא עלא

 ן ןיפאשאג טאל רע סאוו יל קרעוו ע;יי] ף*וא תא טייקמעראנ ירעל
 טעיתג עלא טמאפט#* גוא ןעקיטז^ עציא טרעה אל רל טא;וד םיסשיןייש רעל יל*> עמש
 תא גיטכען;א־ן רך, נוא תא גיטנרא^ אל רען בוא ןיפא1 עשיורג טוט אל רעך בוא
 ןופ לארוןת םיוא טהיצ אל רל בוא גנובע;ראס טרעט אל רל גוא .טכאס יד עלא רע$יא

 ןייל ןער טא;ץ יט ריד 'ןעלוו םוא וט נוא טינ םא1 נוא םע; ראפ טא;וד בינ ראפ טא;וד
 :קלאפ ץד ףייזא גוא םילשורי טא^ש ןיד ףיוא ץפורינ תא ןע$א;רע;ילייס

 :ןא אד רעדיוו םגנאפ ןעמ תא םיליהת ץא ,ד רומזמ שער קמ םגאז ךאג רעד תא

 קרעטלגל עקיט !יפ טאנ גיא טא;ןייס טא;ריד ראפ יצ ןיליו רעך קד לאן םע זיי יהי
 שאר ילארו 1זא רעניטכראק ניא רעקראטט' נוא רעדירגרך טא;בקעיו הריק שהרבא
 ווא רוטלט םעך קא קטע?ינ רמ ראפ טאק 1גן םאלו דוד קפ !יציפת ד טיעה רל טסאס יד
 טעפינ ךייטעראנ קיט ןעטע;יאפ טסלאז גוא טע?יג קיט יצ קלעס רעל ךלא וטסיאן
 רעלא ד;ד דןריד קרעיי קשלאהינ ףדא טי;לאל הלפת קיש גיא .גאק ןעקטנייה םער

 םטט טייצ עלא לא;יג;םאל םורפ ולא קל לא{ רל ט׳נעי? קיק.אישי; חא סג;ןעל שיעל'?
 • טי;טקדקז גוא ןאז;

 טרעיינ דא;ינ דז יאפ ןקזיכ גוא דא טע? קיילא ריס ראפ טינ טלעיו ־יל ןופ רעה ןקשבר
 דיל ראפ ןעייטט׳ אל ד להק קמייה קצנאנ םעל קנעה ןיפ גיא קנעוי טנייס ןיפ
 לנזק ל;ה נוא חלא ריט ראפ קשע? יצ יניא ןענעקאנ יצ טרעיי טינ ק3 דא עתגא׳נ גוא
 ליפ ןניי] יד טייקטירא? יד ןייד ןעטינינ ן יציאה ןייס קא ריט באל ךיא רע;א ערד;א ראפ
 ןייד ןראק רעיחא 'ק?אס יצ חא הלט קד גיא קרא? קד ןאק יצ 6*1 ליא רע;ייטזן׳ קד ןעד
 ךא";נוא .טגקפעדא? ע;יד י?יא די !יטעיא? יל וצ זיא טייקקאווי;ןימ ניוא קראע םירנ
 גיא ןעייטד גיא ־יד ראפ ןענעקאנ גיא הליטלר ןעוט אל ד ע;י?לע1 יד רעניא רעס ליפ
 ק3ירדינ טייטד וזאקךטיניי1ןקעו רפ גיאדמ עקליויסיט עדא רעפיא רמ איי5 קטע?

 •יזיד 'י *ינקב
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 תונחת
 ךינפל דמוע ינאש תאזה העשה אהתש תובא יחלאו יתלא ל ךינפלמ !יצר י־זי
 תעשו קצרו םימתר תעש'לא־ש:תיב תושפג לעו ישפנ לע שקבל י י
 תובל לכ הטה! יל רתעהו ךל ריתעא יגנעהו ךארקא הנןאה תעשו הבישקה
 תוחא רשיא לכל שעצר בשהו'ץפחא רשא לכל םהמע קסע יל ש.יש םךא יגב
 ןתו בותככ' .תולאשמ ל? אלמו .יביוא תצע רפהו .יאנוש תובשחמ למנו
 יל:הישעמ לכב החלצהו הכרב חלשתו .י אלמיי ךתצע לכו ךבבל? ךל

 :לאר^ל ומעל םיבוט ם־ףםר למוגח ךתב :םיבוט םידסח יגלמגתו
 לוחמהש תובאיהלאו דדלא ל ךינפלמ ןוצר דלו .ךינפל יתאמח םימלועה *בר
 לכ יל ריבעתו יהונוע לכ לע יל רפכחו יעשפ לכ לע יל חלסתו
 יתשישיכ יתירחבבו יתודלט ךינפל יתעשפשו. יתרעשו יתאטחש יתאמח
 ןיב .ילגב ןיב ־תסכ ןיכ .דיזמב ןיכ גגושב ןיב .'ןוצרב ןיב םנואב'ןיב יתגקמו
 ןיב .רוהרהב ןיב רובדב !יב .ןש:ק3 דע ןיב .ןוכתמכ אלש !יב ןוכתמב
 .שושמב ןיב הכילהב קיב .ה:אךב ןיב העימשב ןיב .השעמב ןיב הבשחמב

 םוימ .יתאמח רשא1'יתלאונ רשא הלפתו ריבעת לבה .סירב קב םעמב קב
 תוחילס הולא ושילחת'ךב העושיה ק 'ךל יב .הזה םויה דע המדאה לע יתויה
 ־ימפהל יצק עיגישכו-התאיםוזתו קנה ךלמ לא יכ חלסו .בוט לא א;חלס א*א
 אהתש יתמא דדלאו.יתלא " ךיגפלמ ןוצר דל: .ךילא בושלו .ךח םלועה ןמ
 :וא טנעקאב סאוורך :וא .טי;טקרגאב רעל ד;ך ע;יליממוס ע;יי!טןלעך ראפ סאו; רד

 :טטעלאב. רךמלעוו רך רע$ טי;טוט גיא ק'עו;א יי! טזאל
 באד ץדע^נלע ע;יימ ןופ טא;בוא טאג ןיימ טא; ריד ראפ ןעליוו רך ןיי1 לאן סג; זימ יהי
 רעבייל יד :וא בייל ןיימ ףי1א רד ראפ טע} :וא יימ# ןיא םארו טייצ ך ןיי!לאן םע
 ראפ ןופ 'םידא .טייצ ע^גילויאינא :וא ע;ימערא3דךא ןיי[ לא!לאך#י ד;יזי;זי1ה םאד
 טסלא!וד :וא קמע} ריד ראז ויא ןירעהמק ריס טסלא;וד גוא ךיד ןיפור לא;ךיא .גנומע;
 ץמפע^יג ייז טימ באז; ךיא סאוו ץ#;ע9 ד ןופ רעןחעה ד גיי; :וא ןיי! םייליווא} ריס
 יד ט#י;וצ ךאמ • לימ ךיא םאור ץלא 'וצ ןילימ רעיל רעפ :וא רע;אב ךיא םאוו םער וצ
 סע יוווזא טע }י;ץימ ליה רך גוא תוצע עריא רעמ# ראפ גוא ד:ייפ ע;יימ ןופ ןעק;אךינ
 ע;יי־1עלאנוא ץראה ןייל ץפ ץלמ רל ימ וזא ןירעוו 'ץ3ע;יג רד ריאז סע ןע;יר#י;טייימ#
 ע״א ןיא ג;וקיל;נא3 גוא גנו#מ;עינ קק;# טסיא[וד גוא .ץלעוו טליפ רעל לא;ת1צע
 טלא>אכ אל רל וטסיה טיגיולג .דא;י;ע^וג טימ ןילא*/אג רימ טסלאז :וא קרעיי ע;ייס

 י * :לארז7י קלאה ץי1 וצ דא;י;ע$וג "
 רפ ץפ ןלמ יד ץי1 לא;םע רד רפ טלד;יזי:! בא,ך ךיא ןימלעו; ד ןופ רעס םינליעה ןובר
 רפ גוא ןיל לח1ם רימ טסלאןוד םאל ץרע^לע ע;יימ ןופ טא;' :וא טא;ןיימ טא; רד1
 ד ד;ין ע;יימ ףי1א ץראה י}יא גוא תונק ע;ייס ץ#ימ םא :וא םיע#9 ע;ייס ףי1א ץבע;
 :וא טידמיילק ןיימ ןיא ריד ראפ טניליממומיג גוא טמירק;ראפ :וא טגיך;יץג באה ךיא
 אייס ג2^3 אייס ץיצןב אייס ם;ואב אייס טייהזיירג ןייס גוא רעז;לע ןיימיץא טיי,ך:י;יי
 אייס ה;ן?א ןא אייפ ה;י2א טימ אייס טן?עלפמ;א אייס שיע;ימא?'ראפ ןיא אייס דיזמב
 ןיסכארט ןימימ אייס .ןעפנאלי; טימ רדא ־־חיר.טימ אייס גילקפאל# רעדא עלנע^אוו
 אייס . ץפאמ טימ רדא ןיי;'טימאייס ןהע!טימ רעדא ץרע(ך טימ איייס הלעוו טימ רדא
 ךיא סאד ץ?ע;ראפ :וא ןילא} רע;יא וטסלא;ץלא ג^וקעס# טימ רעיא גביכוז ראפ טימ
 תב טלעוו רעל ףי1א ץב ךיא סאו;גאז;םעך ןופ /טגדעזינ באה :וא ט#:אגלפ ךימ בא^
 ^גובע;ראפ ץפ טא;וד .גנופאס ר!;ואזיא ריל ץא ךליה יל זיא טאג ריל וצ 'ןיעל .דנוציא
 רץמעראביךא בוא רע;ילעז טיילא 'טסיב טא;וד ןעל רעבענ ראפ :וא ר$וג רל טא;וד
 טלעמ רד ןופ ץי1 קעווא יא;ךיא זא טייצ ך :וא ף1ס ןיימ ןביילנ טעו; םע ןעוו :וא .ני;יג
 ע;'יימ ץפ טאי; :וא טא;ןיימ טא;רד •יאפ קלימ רך ןיי[ יאז ;רך וצ ץרעןכ רעךיוו :וא

 א - ׳ ׳ ׳ר ב״מפכ



 .י*מ חממ ר^א3 החמשב יתמשג ל3ןרתו .יסונועלכ לע ,דרפכ יתחי5?
 .דס9יעל אג ואצי םימחל יכאלמ חלשו.ית5יי?ח תא א$ הת ףיגפ^י יתכל.םור־
 .יתביקל היהת ששי !רע ןמ יגיאיכל .יתאיב? דחא לוקכ ורסאי ףאוב םולשז
 לצ תחתו .יתכסו ירתס יהי ךי#י זוג^ רואו .יתחוגס ר !בכ םישו לחיאב ןדעתאן
 ל!עא םלעת לא .יתעושי א;שת יתערת עסשי .יתציחמ חא יל הנת לץפ^
 ימי יירמא !ותל ויחל :יתחטב ףכ רשא .יתעושי.לא התא י? .יתעושלייתחמל׳

 :ילאוגו ףוצ :לזיגפל יכל !ויגחו

 ןיג^פמנא טסלאז בוא ד;יז ע;יימ עלא ףי1א :;ובע;ראפא ןיי1 לא!טי1ט קיט םאר ןדעז?לגן־
 ראפ לעע ךיא זא גאזן םעל ןיא .דירפ טיפ ןיטע; רימ קפ יז טהעוו ת זא ה^^ג ןידה
 יימ ןילא;יל םיכאלמ עקמעלאכ רל קיז? גוא ^א; ןיימ ןעקלייולאכ וטמלאז קיג ריד
 ןיס ןילא;יי!בוא ןעמש ןיד זיא דרפ ןי;אז יל ןילאז םיטמ׳ ןייא טלב בוא יקל קנעהש#
 ןיל טפע;עזי; לאז ךיא :וא :;ונואוו קימ ןיל לא; קמראל :וא ןדע ןג קא ןע;;יירכ ןייצא־
 קד לאן העש :וא שעקתאע ראפ ןיימ :יא גמאור ןייס רהע טיה יט :וא טניל ןייד טיס
 ץאלפ קימ בי; לע;ילפ ע;יד קמא# םעך רעמגיא :יא טנ?יל ןיטלאסאכא ןיא .ריל ראפ׳
 ראפ 'טי;טמלאז יד .ףליה ןיימ וצ לייא :יא טעיגל ךילמעראכ ןיימ רעס רעל .לייט גוא
 םלדד ןיימ טא;טסיכ וד ןעל ןעיירז? ןיימ :וא ::ורעמייט רל ןיימ וצ קלעיוא ע;יד ןיליות־
 גוא לומ ןיימ קפ דיד ד טניליוואכ קד יא!םע'.רד קא טרעכל ראפ ךימ באה ךיא םאץי
 :רעקיל רך קיס :וא רעיפעזקאכ ןיימ טא;רד ראפ קצךאה ןיימ ןופ ןעק^אלי;ד

 זא השא ןייא ריפ הנחת
 גוא רעויש .טא;רענימעראכלע רעק־ןעע;
 .טפאלטשע; רימ וטכאה רעטיכ
 . עמי;ע;יד ןיא יטמיפ םי1ר; :וא ןיכרהךע•
 קד קא וטסיכ םא!ת1ר;גוא דקלפעלז? רעי^ז
 יימ קכאה ןעלייפ עקילןרעלש ע;יד ןערא^
 קפימא ןימא;עג;א ריס טהאה וד .ןיפאלטע;
 ךיא :וא .ת1י;עךפ ןופ :וא רעצ ןופ רעקעכ
 ןאס ןיימ .ןימייהיד זיכ ךיל;עמ םיא ק;ילמ.
 עקימ קפ רמא$ דל .זי1ה קיס ןופ ןי1רק יד
 קימ • רעצטי^עפ ןיימ .יעלקה עקדלוז?*#
 רעיל ד;וציא ךאכע; ט;יל י .רעכע;טיאב
 ק^יווצ 'טכעיו# עלע!קי1 .ק^לה ר־עווז?.
 ןיימ רד;תא טלעטפ׳וצ .טיוט :וא ןרעל
 רלע: .ןלייכפ עלא ריס ןקל ןמירמנע .ןיכעל
 םיתא ףיז טסיד רקלעוו ץפל רלעי ץכערמ
 קקגארן? זיינ ח* ץראה ע;עכאלכוצ י־ך ןופ
 טעמפירעפ ;וא .טמורכ ןיימ טרעכעצי .ןאס
 ךילקערז^ .ראפע;רל תא םית; .עלעזקיה
 םולו^י יילע ךלמה דול איוו .טי1נ ןיימ זיא
 יהלא לאי ׳ה ארקא יל רצכ .ט;אקנ טאה
 וי;פל יתעי&ר ילוק 1לכיהמ עמז?ל ענשא
 רימ זיא םע זא טסייה סאל .ויקיאל אוב#
 אירז? םיא אוצ .טא;אוצ ךיא ףור טקעלש
 קס },אלאפן קל ןופ ןרעס לאן רע י• ךי^
 ןיא ןעמ? יא1 אירשי;ןיימ :וא .םימ#

 :ןירעיויא ע;יל
 *ד

 לד קנארק קא .ןאמ ריא
 ךיא אומ רד וצ .רעמאק רעקציעהמעראכ
 דד וצ .טי1נ קימ קא ןעפיר
 ת^דלצ עכילקעדש קימ ןיא רימ ךיא עלנעוי
 ןיפ עלעויה יל ךאל טהיכ טא; רעןןיור;
 עקילד^נוא' ץופ :וא .ד'א;י; קפ .סעמיג
 דעה :וא'רימ ףיוא ךיז םעראכרע .תוג^ןר
 מד5 הלילור טי;רימ ףאלמש .טע3י;ץימ וצ
 ךאט^ וצ ליפ ןיכ ךיא ןעל .ןיראן ןימי1־מןיד
 • תוכמל ע;ייך קעוולע .ק;אלמרע וצ םיא
 יקד םעראפרע :וא .םדןר ע9י1ר;עקד
 םעמכאמש רעכלעד ןאס קקנאיק ןיימ ףיוא
 עק^ירק ערעיל# ק! ףיוא ד;וציא ךאכע;
 ק# .טא;רע^לאכלע םיא ףלעה .טעכ
 ךיא ןעיו • םלמ#ד ןמ הז;ר^ האופלא וצ םיא
 ןעיו .טקלרעפ טי;רד ייכ סאל באה הלילה
 זוא טי;'הליזה זיא ןיקא עקד קא תוכז קיס
 דעכיא טא; רע;ימלאכדע סאל וט .סרר;
 קשיי םרעל:יק ע;יייק:ע;יד ןופ תוכז םעל
 .ןיכאה טקדניזע;טי;ךא;רד ראפ עיכלעוו
 רימ ןיפ ןימיירמ^ן טינ.הלילה םיא טמיאקד
 קיס ךאל זיא י רע ןעל .טייצ רעל' ראפ
 ןופ רע^א? רעך .רע^טישעכ יעקצקיא
 ךאל תא קכעל קיז .רעל;יק ע;יי!ק ע;יימ
 רימ -וא .וי;עמרעפ רע!;וא םוטכיד רעז;וא
 םע;י*א םיא ףי1א קזיווע;';א ךאל'ןע;יל עיא
 ןהיכא ףליס ןיד טימ קכע;ז:וא לאן רע זא

 טדר־ג
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 תושדח תונחת
 ןיא ננילייה נוא טייקנטכעלינן* ןיז ץיא עניד ןופ ןירעלט ד םיא ראפ ןיפע .טיור*

 רע5יצךעהסעךא3 ריל אוצ ןעך .ןיראן םאל .אקרא ינאו יתצסט .הרות ע;מידר ץיד
 ויא ריך'וצ '.עלעז ץימ ףיז ט3י1הרע רעטאק לעיו ךיא נוא טעלנואוורעה 3אק ךיא טס״ס
 ןיילא ריך וצ .ןינידא ע;ייט טקערטשענסייא יכאלמ איכ; רע;יןייה רעל יוו בוא .ןעלייה
 ץימ טהיב אוד .טסננא ןייש ןיא 'ךיא ךת תקלצ שטש יסש יארי םמ הליזנ • טנאז
 יד זי3 גגונעפאה ןייט 'טםי3 אוד .רעקעל ךייא יאפ ןע;יישיטעול ם? .היק;ככ א§ר0י

 :ןמא ץ3על ןיימ ןיפ ןיסיניס עזןצעל ׳ !עיגא;ןייש יאפ טעמנךיפ ייא עכלעינ

 לד קנארק ןעגייז רעדגיק עריא ןעוו ,דשא ןייא ריפ העות
 ריס ןיא ןילעמיצ רעצ ןיפ גיא טסננא ןיפ ץראמ עטסעלמיעפ ע;עקאל3יצא טיה

 ןעל .]יפיעה טינ ןעמ ךיא נוא רלילנ עלא טסננא עעיורג טיט יופ זיא עעלעוו
 םאו;זאלגא יוו .ףייה עקילשנעס הא םאוו ןירעריש םע;עקדיצא טימ .קעלש טיט נוא
 טיינ סאוויוט ןינראקא יוו נוא'.טמלעוירעפ ןדערט עקיימ טיז? .טימי; ן'ירע;;0ץפ
 •רעפפעש רעקי1רנ ןיידא וד רא; .קעעא ךינ .ןנייא ע;ייט ןופ ןילאינק יוו ךיז ץקינ עקיעי]
 ם׳פ;ףדי3 י? .!יפיעה טסנעפ ןיילא יד רא; ר;יצרעהסער5 ראפ ריד רפ דניציא ךיא םוק
 זיא דנאה ןייד ןיא .שיא רשפ ל? סירו דל לק טאל 'רעניטכעמלא רעהראטש יד .רעטאק
 *סייג 'רל ;וא .ןינדעכעל !עלעל ץפ עלע!ד האיפד יד גידנעשיש טמפאשעכ יי רעכיעי)
 *ןייה עשילסיה ץד רינ .שיילפ םעלע:ןופ ןעלהיה עכיוה ע;יי1 ןופ'הען .הקס רל ראפ
 הא דגאמ 'ע;יטכעט עפ״ואטש ןייל ןיפ *ייקגיצרעזוטערפ ;וא דא;י;ןופ ןי;י1א טיט
 ןילא וד רוג .גיטפאסדערד ;וא עפילקריווא עטכירטעכ ןייס ןיפ ןדניאוו עניטילכ יל ףי1א
 ןכאמ ץנאג טסנעסרטאפ רע;יצרעהטעלא3 ר;יטערא3ךע העז .ץראה עטלעססניפרעפ
 טאוו ןעיט ףיוא .קאלכיצ טסאד יי םאו; ע;ייס .רלניק ערעייט ייו״וצ ע;יי0 יוו טא;
 עכלעוו ד ןעליימ ;וא .טרעזןשיצ טסאק יד דעויש רעייז ךאכע;ןעגיל 6אפ ןיימ ןופ ןי;י1א
 אפיר ךלק לא יכ • טעלנואוורעק טסאן יד אייויצ יוו רעפפעש רעקדרנהען .ק;ארק
 ךאלטסיל את ןעל .הץוא קמלו מ$3 ץועיי ןעטילכ עלנעהילפ ע;דלישניא ע;ייל
 רעגיצרעהטעראב רל .נינעק,רד ;טא;דיל ץא ץיחא ןופ איוי טקלעווועק ךאפע;
 איורס ןילא רד .ראקקאל רעטפילגעכ רעטיג וד ;וא םלצ1י אוה ההא!'. יינעטסיויא
 .ןא רדנימ עלעייהט ע;יימ'ןופ לרוג םעל ךיא ןייד ןיא .ןיפאשעג ץילא ד ךאל טסאזל 'טא;
 ךיא טלאתעפ ד;עמ עקלאטש עגייל יא ןעטילכ עסראלועפ יל ואל םע טעל טכאש
 טסייונ רמא? רעשילסיה ןייש ודי.טפיי;רעיל ןופ י1ט ןייא ;וא .ןעשילפ יצ פא רעילידן

 ריס ןעגיל יל רעקייו ;יא רעווש אייו ךאל ריט הד! .!יצירפש יצ רליוו יל הדא ץ3על
 רהאפע;ם;עכע7 עכלעו;טיט .'ןעסיקעגנא ךיס עלעהרע :רעךניאיו ע;יד .דנוציא
 .טכאר3ע;טלעוו רעל היוא איל 3אה ךיא ךד עסעלאכלע ;יא טא; רעגימעראפרע
 ןופ וצ טינהלילל םהע; .לעטיה ןיא טא;א עקלעוו רדעמ ע;ייל עעךלוש;וא ע;ייס הדיא
 ןיילא את עכלעוו תוגהס ערעייט איד ריט םע איול .ץ3אה טע;ריצרע י טי;ךא; רד

 טי;ריט ןיפ םידומע • ןעקןואשעג ריס טסאה ר? •םאפרר יר?ל חלשייןיכדשינ סייטש
 ..ןפעל םיא תמנ ;ייא עלייייפ ע;יצ;ייא ע;יד5 :ןלייה יי1טעו;רע גוא טלאו;ןיי;ןיכיש דרימ
 .דניז ע;ייס רעכיאטי;הלמח יל האלטש ריד ראפ .טא;רעןףע;ע; .םלוע לש 1נ1בל
 ןעל .םילקה עכילרעוגיאיי ע;יד ריס היוו עטכירסכ עשרא עגייא יניציא טייטש
 .םעטינ עלא ןיפ ע?עןמ אד ךאל טהי3 ח עלנעקגיאיו טיס .רעסיס עטרעטסניפרעק
 ןי3דל רעוי ךיא גוא י .תונקתל ןיפ נוא םינואפ ץראה עססעלקרעפא *יס י .אינה
 רטיא הדא ןטא;ןע;ילייה ץד ץשטנעכ ניא ץניוא ע;יימ .רד יראס טעכע; ןייט ךיא

 :ןסא • גיווע גוא .ךיז ןעעלנע ניא ךארק ןעקדרנ ןייס !עהעז

 הפוחיא הלוחבא ריפ הנהת
 ע;יד ףלא גניםראגרע ניא דא;ינ טיט רעצרעה םעראפ .טלעוו רל רעה רקדר;וד
 היוא םרעלנאזמ גיא ,עפפעשע;עססנעלק טסקוק ת רעקיעו; .רעטא? רעשדקיה

 םעדי 'י •■יקס
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 תושדח תונחת
 ץא ןי$א?׳ענ טסאהוד ץכלעוו ץשנעט םעד
 !ייא דנוציא ףין טעדנעע ריד וצ .םעלופ קיל
 עמסיימעפ עלנעלע;. ע3ילקילננוא; .עטעוא
 •]עזמיהא ןא ןנילפינ חא עעלעוו עלעמ3עש
 ןעקניזרעזי .רעסאיו ץא ןיימישא יוו דנעלע
 ןיא ןעקנירטועפ .רעיורט ןעפיט ריא ץא
 עניוג . קייננוא ןיא תור^-סו ןעםיורגא
 ןע5א1 יצ ץזאלרע9 ריס ןישאה ןירעטלע
 ןישיוריא ןופ םינרעטיש נוא לאוש עלא טיה
 טסאה 'טאנ רעגיטשעטלא יד ׳ לאייט רעטאל
 • טלעוו ערעסע3א ןיא ןיפורע;ףיז וצ יי1

 רעטאלןייק_טינטרע!ו ןעט ואח טלעווא ץא
 ץיק. טינ טהעז ןעט גוא .ןעצפי!'ץיק נוא
 ע;ייט טא;רעקיור;וטסאה ןיטראל .ןירערז׳נ
 רטנוא ןעציש וצ ךיזץיפורענ ןיירעשלע עשיל
 ןיש ךיא .טאנ א ךיא גוא .ןעלנילפ ע;ייך
 גוא !עזאלרעפ .ד;עלע ןיילא י ץגיאג ריה
 ךיז לאן דעוו .ןע ■חישע; ךילקילנניא ץ3
 ןעקעוו • ןעייסערעטניא ריט ראפ־דנוציא
 ץא ריט לא!רעוו .ןא דנוציא ךיא רעהינ
 ךיא לא!ןעטעוו וצ .ןעךיפ געוו ןעדאירנ
 ערעטסניפ ויא דנעלע ןייט ץא ץדנעוו רימ

 :ננולפייווצרעש
 אוד רונ .ליפיה ץא י טאל 'רעקיור; אוד רונ
 אוד רעקלעוו רעטאפ רעניצרעהטעלאפ
 ןופ נוא תונטסר ןופ עלעווק איל טםי3

 עלעטזק־ןרעטלע ע;ייס טסלא!וד רונ .דא;ינ
 עקיורנ'ץיד רונ .ןיטערטעש רי!ד ריט ראפ
 ץאריה ריט י לאן ינאה עקטנעט עקואטש
 טינ הלילח לאן ךיא זא .ןיריפ געוו ןדארנ
 !םי1רנ ןיא ןיפאךט ןייא יוו ןירעוו ץלאפרעפ
 ני1א ץד רונ .ןישעל ןופ םי ןישימריטש

 ץליפ ריט לא!רעטאפ רעז^ילטיה רעץלעץנ
 .ןשעל ץימ ץפ געוי םעך ףלא ץסיילנע? נוא
 ןופ ןייז רעיזישעפ ןייט טסלאן ןיילא ח רונ
 םעלא ןופ רעטיה ןיימ'י • םעץיב סעלא
 רקטנעטלא דנאה ןיד ץא רונ .םעטכעלש
 ע;יים .ן'י3על'ןיימ ןא ?א איירט טא;
 טקלאן וד .טפנוקוצ ע;ייס נוא .טראוינענעג
 גוא .ןישטנעט עטשעלש עזייב !יפ 'ןיטיה ריט

 ץטוניט עץי3 נואיעלעפוצ עקילקערש ץפ
 :טלעוו רן היוא ןטש נוא ןעמריטש עשלעיו
 .דניוציא ךיא אינק רטאק רעשילטיח רד ראפ

 ךיא םינ רפ טא; ליצרע!וטער3 רד רפ
 ענעשארשרעצ ערעט<3 עטטעלקרעפ ץימ
 טקייוו טא;רעקיור;וד יוו ךא; רעיו .ץראה
 םע;עסיררעצ ץימ ;ץדנואיי ע;יטול3 עניימ
 יוו טסייונ 'וד יחו ךא;רעוו .טהימע;ןדעך־ש
 תטיתו עטערא ךיא ךילקילגנוא נוא דנעליע
 ת טא;רע;יצרעהמערא3 .ץ3 ץשילשינ ריה
 ןופ רעקאפ יד • םימותי י?א יי ךאל טםי3
 םע; .רעצרעט עקשירטע? ענילקולננוא עיא
 ץיס ךי1א איל .ץיש ןיד רעטנייא ךיוא ריס
 ץא רעצטישעש ןייס .דנעלע ןייס ץא רעקיה
 ייא תורי( ע;ייט וצ יוו וזא ןעך .קילנניא ץימ
 עץד יצ אטינ חא וזא .דנע ץיפ אטינ
 טאנ רעטי1רג וד ןעך .געלש ץיק תונטזק
 ע;ע3אר3וצ עלא ןיפ ץלניאוו יל טסלייה
 רגיטעךא3ךנן ךיויא ריט ערעהרע .רעצרעה
 עט3ירטע3 עטיעטיאיפ ץדטסידט • טא;
 ^;עיקאלפיצ ריא ןופ ןדנואיו ד לייה • טסנד
 םקיש יי רינ • לטיה ץאיטא;ח ןעד .ץראה
 צץ1א רעצישעע ץיט טסיש וד .רעזןאפ 'ץימ

 :ן5!< ץ3על ןיצנאנ ןייט

 רעדניק ןעהיצרע טוג וצ השא ןייא ריפ הנחת
 גיא .רעצ !1}ךי!ןעויעדא? גוא .זארנ יוו יי1 עלא ץפ רעוקרעס אוד .םיהלעה ל3 ןיבר

 .נ;יפפעוץ ןיד ןיפ טכארפ דל .שטנעמ יד ןופ רקאק .םיךוציס ל? י3*< .ןיטלעיו
 יד ץנלעוו ףייא טייפריא ע;יד ץפ עדריצ ד ץלייי ץנילייח ץד טימ יד .עפפעשע;עלא
 טסאהנוא טפאלפןיד ץפ טלייטיג 3^1 טסאה 1^5 יי •ץשטנעט םעד ץפאישע; טטאה
 ליפיוו ׳ א • ןישאשע;םעיייפ ןיד ץא םיא רעל ףינא םיאורש ע;עלישועפ םיא 'טיט
 םיריםי נ1א רעצ ליפייו .ןיי© נוא דייל טנילעזטיילע;ט0אך יד תעפי רא; .טלעוו
 םיא ץלעטש ד לי© ץרעטלע ד טעטסאק טפנינרעפ טיט נוא ל?ש טיט ןישטנעט םעד
 םוצ םיא ט3אט ןעט יי3 .יסיפ ע;ד ףייא ץד .טכאמ עטיוירנ ןיד ןייטשלעפ איצ
 .טא;רע;יט3ע9לא יעקיירנ א .ןישטנעמ םיא טסריפ ח ע;לעוו טיט דנאה עקראמש
 םי;? לח;רעיצ םעל טהיייי וד יוו ךא;רעוו ץא .ץ3על ןיצלוק ץיז ץפ טירט ץדע:ןיא
 ןופ םיחא ךאבע; טייטש רעטוטא עןלעוו רעפפעט׳ רעקיורנ ח טסאה טייצ ע;לען רד
 נ1א ןעטייהק:נארק ליפימ • רעןניק עלהיא איוו 'רע;יועלינ ץשטננמן םעל טלעטזץע;

 ־רעמניא ךא3ע;ןע;יי1 ,רעלניק יד רהאפע; ןעד .טלעוו רל הי1א םיאורש עץרע3יא עלא
 3<ד רעצ גוא רעיורט ליפימ גוא .ןעפראנו רונ ןעיינ ד ייי עפפעשע;ע;יס עלא תעש
 - םירא ךאבע; טקנדט רעטומ ליטעלא ץצאלפש • בייל םרעטומ רעייז.ןופ םיירא

 רעגינחעהסיראב * י ׳ר ש״סקכ
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 תושדח תוגות
 ןילאו יי1 • ץני1א עקילש׳נעש תא ע;יד ץא םאל ערעהינו רעשא* רעניצרעהסעלאג
 יד .שניאיי ןינילייס ןימ דא}ןעליא ןיי יד יפ טשוק עקלעל טסנד ןיד ןופ טעקיג
 ץד ןעשיה :וא !ימחי ע;יד ץא ןיי;ןילא{ ריא רד רפץסיניצ סיוא .ץראה עלופא טיש
 אד ריש ריפ ןיד דרימ םאד.הןות ע;יליימ רנישואבועריש עועהרע .טהישע{ןירעייז^
 עלופ ץד ןופ ןימ רעקיורנדל .:תלהאצעק ץרעלש םעל ריש ערעקניילרעש :יא • טא}
 גארסרע ךיא ןיכלעיי רעג קיש ראפ ד:אה עשיה .דןניק ע}ידנ ןופ גנוהיצרע יד ץפ ךא;
 :יא .לומ ׳ה תא הקרנאו .דתציא יד ץפ ערעווש ץפ .ןיניוא עץי3 ןמ טאנ רעשו:יי1
 ןענילייה ןיד ןיששנעק :וא ץ3יול לעיי ךיא ןייש טיש ןיד הכוז לא{ ךיא .ןעשייההנארק
 ץדעניארע :וא .ץ3על ןעענאג ץיס ןיא ןשא} טימ ץל וצ לדמ יד טכדפייא עבילרעשומ
 זא ןעשיניש עשצעל ענייש ח3 םדשח ע;יד ןעהעויצ ןידהקד ידלאן ךיא .שנואוו ןיד
 :ןשא • ןאן?ע} שעשיורנריש שיש טשאה !ד ןס ןע/פענןילאן םע עקלעל ץשטנעש ריפ

 הפוח רעד ראפ הלכ ןייא ריפ הנחת
 טיוטעניד טסעלגדנ ח .ץשטנעש ץדע: 1יפ רשיירג 1}ךענינוד .רשאן> רעשילמיה ץיס
 טסייוו ץילא וד רוג .'ןיגעל ןיצנאנ שער ףיוא ע}יד ןופ טסהוק אוד רעקלעוו .טא{
 טיישש טירזע רעשםנירע,רערעויזע רעשלעי; עפפעשנעשס:'עלק.ע)יד ףי1א !לשיח עשיוה
 ריש ראפ חא ךילקעךש .ראן דנוציא 'ריש טא}רעניצדעהשעראנ ריד וצ .דך!ן רל ןופ
 ןייש ץפ ןירעיוט יד ןיא שאמעביא םעד רף וצ .רעיחעהעגעקאך־ץצ עלא ךד ןיועק,

 ץנאג ךא} ןיפ ךיא !עדי• ץ3על םעיינ וצ.רעשהישע>עשפירמעפעלאךדןידגעל
 ראשייש ןעש״ק ךילקעלש :וא .ןיראפרענוא ןדד !יא ךייא ריש ךיא עלגעיו טא;ןייש רד
 םע;ךיא עקלעל ןדליש םתגעל עיינ איד ךיא עיידג רד וצ .גאש ןיתלייה ריס ראפ
 ןייס ערעהרע • טא;א .ךי| ףי1א ד;וציא עש"םד:יאץרעהםע!תשדט5׳1״סד:וציא
 עשייס ע;ייש יצ םע; .טעקינ ןיטםנתא רשיורנ ריש עיעהדע .ןינייא עקיש ןופ ןועךט
 .ד:וציא רד רפ םי;רעפ ךיא עקלעל ןירעךש טסמ !יד ןיפ טעגי: םאר םענרעפ .טא}
 .םע;רעטץא ךיא ץנלעיו בערו ןיישקילנעק םנענייביננייאןייאטיטרד רפטהיענענלעיו

 איד םוליעס יכאלס אד םיכאלש עניד קיש ןייכ חא לופ .אינק עלגערעשיצטיש .6אפ
 .געוו םעייג ץיס ףי1א ןיטיילגעג ריש ןילא! ןקנאליגע{ייס .ם_י רשיא:רל ימ לופ .ץראק
 ריש ןישילצ שמשיו הןל3 ץקיש ט?לא] וד :וא • טיירפשי וצ :וא טיד וצ ט3ירטעק ןע;יי1
 ריש ראפ טסאה וד ןיכליעוו ןאס םעל :וא רעהידס ריר ךיא לאל םאל טינ ץילא םיימ ךיא
 םלא ץדלוש ע;ייש עלא לא;ךיא .טטיטשעק ץ־!עד סעשיישריששי ןייש ךיא םישאל .ןיטעב
 טימ ןיטנילפ ענייס עלא .ןילאצעק איירפ :לאן ןעניידורעע
 טסלאל וד'.ןליפרע טפירשראק ענילייה קיר ע;יי0 לא}ךיא זא עךנוטש ד ןשוקינ חא ןש
 ץגייא יל ןיא דסחלו ןסל ץ?ענ רעשיא ריט עשסרעייט ע;ייס .ןדאלופ ץרטלע עשיל
 ןיוערעה טי;ז:וא ןש׳יווצ לאל םע ןאס !ייש ץפ ליפ אן ריש רעקיא עשלעוו טלעוו דל 0י1א
 םולשי ־יוג :וא .האנש ןייק.י ה&נ.ןיימ ןעשאזיצ .ןיגאל ץנאלטענ :ראן :וא עהיה
 ןיא ןישיילנע? יניא ץלאן ץצלו הקהא .זללש! ךיא זאלרעע ח1ה םעקמרעשאש ןייש טיט
 וצ ז:ואטםלאן וד.ן3על ןיצנאנ ךתא ןופ געל סעלא .געלא ןלדנירפ דנעניי ענייס דנוציא
 ;ופ הקניפ :וא .ןי?על םעקסת 'ןייא ןילייש םנייא ךין םוא .חא רעייהט :וא ביל רמ סאל
 אלו תסמ• ןויה? אל1ד1בש3.דנאסעלופ ןיד ריפ טאל ןייש ח ןיקלעוו |עקע;עק וצ ענאס
 ןיד ן;נע1 תא ןישירל לעי;ךיא גוא .רעצב טלעל רעשיורנ .טסאה טשישש׳עש ריש
 :ןכא י• ןי3על ןיצנאנ ןייש ןעשא}ץנילייק י זא> סאל טסשיששיעש וד רעללעיו .י רעשיךע!ל

 רעטכאט ריא רעדא קז ריא ןופ הפת רעד ראפ השא ןייא ריפ הנחת
 טיש ה?ח רעך רעשנוא ד:יק ץיס ןעליפ וצ רעניטנייה ריש ראפ חא תלייס גוא :יטשיוז
 רעשיורנ 'אוד ןענלעוו ןיטדעסאב רהיא חא רעייהט :וא רא3צע!ץ נוא .
 טשיטט׳עב רהיא ראפ טא} 'רעניטנעשלא ישדשיס ןייש וד עקלעוו עךנוט?ז יל ריש רע
 זאלטפארק .ץראה ןייש זיא ךאונש • טסאזו .רקמ יריש טסאה רעטאק רעניצרעהשעךא3
 ע;יד ־יאפ טא}רעניךענינ ריד ליוט ןייש'חא לופ ץואהא טיש ןישעלרעד וצ טנייה !עוויש
 אד רונ .!עקקאד וצ דנוציא םידלס עשיוי} • ןאס ןייש טיש ןעשאז וצ עלידפ נוא תסג

 עסייה ׳י "ייו־־

 154 ־



 תונחת
 ץניואענייס עסלעיי ןדער? ןעלידפ עקידד
 רונ .עלגזט# רעתד הא רד ראפ ןענענעל
 עליפענענייס עלא ףיוא תודע ע;ייס איד יד¬
 ץוא׳כעל-ופ ןייס םאעביולרך גוא קנאב־וך

 :רד ראפ דנוציא טעלניפפמע
 רניסכעסלא רך ךאן טסיב וד.םל1על# 1נ1בד
 . טלעוו רעצ;אנ רעך'ןופ רעןחעה
 עניד גוא ת1קןצ עניד •לא דרמ ךתקד*
 • גועכ ע;רסע; ייו םידנ קניי! םדמ
 זיא רילךנ^;וא .עסינ ענייל זיא זא?ניזנערנ
 זיא #טנעק רעכלעע גוא .תונמל עעיד
 עלא ראפ ץעפנאך א*יצ רך עך;אט# םיא
 אזד עכלעוו רעלניאיי בוא םילמ עקילנע^
 ץראה ןידכ ריס טרעסד ס3ן .םיא טיס טסוט
 טסיב את םי1רג 'איוו עורעניאך¥ רעך *ייג■
 עניד נוא טכאזנ רעץד'ןיא טאנ רעקראט#
 יו גדניז בוא ןיילק יוו נוא .םדמ ניא עז?י4
 עכיעוו ןי#סנעס ריס ןניד לפ# בוא ךאוו#־
 דגאה עלופ ןייד ץפ ךילנעס זעא קניטע!
 לא •םילמ עסיו־מ עניד ןיסעניעפ גיא
 טא; רע#ילסיה .בל די עדוימ ם1רס ימלא
 עדעי ץפ עקיגסיימענ ד טסיייי יד רע;לעוי
 דנוציא טמוק םע סאו ו ךאך טסייוי וד .ץרא<ך
 וצ םידנ ־ףיא לפייי • ןיצראס ץיס ץא יאפ
 •םידמ ע;יד ןיסבא יצ .עסינ עניד ץ*טע#־
 יד עסלעיי רלעאוו ע;יד קקקרעוצ^'גוא
 ךד?ערעמרע ♦ןעןיויע?טניד3 זיבריסיטסא?
 טי;ריס עהימפנע גיא .ימא;רע^סראב־וע
 •ןבעצי ןצנאנ ןידכ מ םידמ ע#ילסימ עניד

 תושדח
 ןיחד יצ ליסימקנ המב עסילסענ ןיד קי#
 ןיזרקעב-גאס הםילקילנןיססיס#עפ יד ןיפ
 עניד טיס גוא קליוו ןענילידר ןיד טיס םיא
 טסלאז וד .טייקעצועהמעראב עבילרעטאפ
 ראפ דסיר ץפ גוא ןח ןופ ץר^ייט ד ןעגעפע
 .ןימרעסאכ רתיא ץפ ןיעוא ד ןיא דניה ןייה
 םמ# דרנ ןע;יפענ זיוה ןיא םיא ייב לא| יז
 ע;ייד גאןרעפ .עהור גוא ןעלידפ • היל#ו
 ןענעסרי#עפ ייא ןילא1 יי!םיכילה עטונ
 .סעסבעל# סעלא ןופ גוא סעןייב סעלא ןופ
 עכלעוו טייקעטסיווצ נוא .הא;# .ערק ןופ
 יד לא!ךיא • זי1ה ןיפ עהור יד ןיועה# וצ
 עקלעיי דעק ןייס ןופ תסנ קבאל וצ ןיכעל
 האד ןער • ןעסוקענןא רעוו#וזא ריס ויא
 • ןיבע? ןייס ץא המנ עניצעיא ץיס ואל
 ץלא! ד בוא .םיס ילבל לע.ריצה? וחסצו
 גוא .רעויאונ ןיבייט ףיוא זאר;יוו קצא^פ#
 טבירפ עלעייז ןעחע1 וצ ןיד הכוז ל'אן ויא
 יד • טאנ רעקיור; רד ראפ עליימ ץד לאז
 ץנעוו ד ןיא רעלניק עלעיי1ןיי1 לדנס ןילא!
 נוא .םלס# תארל גוא חךות ענילייה ןייד ץפ
 ןביא וצ ץסימ גילנעס# לע1י טסנד ןיד ויא
 דול יוו • ןעמנ קלילייה ןידןעק;אר יצנוא
 הללהא " טגאזענ טאץ םמ#ה וילע ולמ
 ץיא .הלותב וגללגאי ריז^בםי״דלא ם#
 טאנ ץימ ץפ ןעסאנ םעל י ןעביול' לעוי
 ןעסיורנ םיא לעוו דקא נוא גנאןע; טיה
 קענאנ ןיימ ןופ עלק םעל זיב קנאד טיס

 :ןסא • תבעל

 ץאושנו ץסוריא תוכרב רדס
 תאצל ןיוכל ןיכידזו םוכה ןס תותשל הלכתו ןתחהל קגתוגו ץסיריא תכרב כ״חאו 1״המ ץי םיכ לי ־קבס ריסמה.
 אלש םירשכ םידני ינש ררבד ודיל תנמסה תא הקספה ילב דרג חקי רדסמהו דדססיר ך רבסש ץיה תכרמ
 ■מוי אלו םידע ויהי דבל ולאש הלכהו ןתחה ל רסאד לוספ ראש םוש וא הלכהל אלו ןתחהל אלו הזל הז םיבורק ויהי•
 (אתליס דגוםרפל םגו הלכו ןתחה דובכל םירע תוברהל ירכ הבותכה לע םיסוחח םניאש םירחא םידע ףקיל שיו)
 ינפ תוסכל ןינהונ ךא המורפ חושב אלא תשדוקמ הניאש הלכה עדתש ידכ המורפ הרע איהש חענסה םהל ,רארס*

 : פ״ש היהיש קר ןתוא קש יקסש הסנ תודיןקס ןמאו תועונצה תולכה
 ־ססס הכירצו ול השדק ררשסה וליאכ ןישחיק קפסל שרדל שי יכ)יל תבית ימעב את רסייש ןזחה חא רסלל שי־

 : הפר הפשב יל תבית ארקסה רמאי ם׳ם ה״ע ןתחה םאו (סנ
 דס יאו העבצא לע זיעבמה תא ןתחה םישסי הנימימ לדוגאל ךומסה העבצא תששופ הלכהו וניסיכ תעבסה חקול ןתחה־
 :בוט לזמ םירסוא םש םידמועה לבו לארשי .דשמ תדב וז תעבטב יל תשדוקמ תא ירה

 : $0 יר6 ארוב םלועס זןל0 וניחלה ״ הקא לןחי1 י״י
 .תורמל לע ונזח עתוצמב ונארק םלועה ךלמ וניהל$ י ה^א ך<חב
 ךישודקו הןגך די לע ונל תואושנה תא ונל ריתדו^וסוראה חא ונל ־0אן י "

 תלבח מ קוחה התומ : ןיאיחקן <־©ך ילי, לעלא־^ימע 2^״,־!^ ־]ירא

 יחאב יננה רסאי קל םדוקו הלכה עבצא לע קשוריקה תעבמ תא ןתונ ןתחהו הכרב לש סובמ ותשי הלכהו ןזתח
 ג״חאי :םלעע רימט אוהה ידי לע ה״בוק דוחי םשל הרותה .רהוצ רשאכ ןישודיק תוצמ םייקל•

 : רסואו ןישודיק תעבשב הלכה שיקס

 :לאלמ הקמ תרכ וז תעכטב יל תשךן^כ תא דמ
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 ןיאושנו ןיסוריא תוכרב רדס
 ג ולא תסרג ששי /המ ־ינש סוכ לע ןיכרבם ךכ ־תאו הבותכה ץימקו

 :ןפגה יר$ ארוב םלועה ךלס וניוולו ל התא ךור?
 :ודובכל ארב לכהש םלועה ךלס יניהלא ל הקא ךור:

 :םואה רצוי םלועה ךלס וניזרלא :■רתא ךורב
 מטד ^3 .ומלצב םלאה חא ־ע:ישא םלועה ךלס יניהלא ל התא ךור}
 םדאה ־רצל : ׳יתא ךור? :ךע דע ןסב ינסס יל זמסי• ?222״ _

 החמשב הכותל .ליג? ץובק? .הרקעה למלשישת {ע1ש
 " .. ״ :היגבב ן1ך הסשמ
 התא ךור? :םדקס ח״ ^ ךריצי לחמש? .םי?והאה םיער חמשת !ךמ^

 • הל2ו ן0ח ^
 הליג .הלבו ןודר החסשל ןושש אל? רשא םלועה ךלס יניהלא "ירתא ךחב
 עמשי וגיהלא יי הדךמ.תוע־!ו םולשל היראו הבהא .החודן הציד ה;ך
 ..הלב לוקו ןהה לס • החמש לוקו ןו&^ליק .םלל^ורו תוצוחבו ,דלוה;ירע?
 תמשמ ל התא ךור? :םתניגנ התשממ םירעגו • םח?חמ םיערזו תולהומ לוק

 :הלבה םע ןהה

 הלימ תירב רדס
 תויהל םעה לב ץבייח תירבה תועמב םיקסועש העשב םנו . וינפמ םוקל לכה ןיבירע ג״כהבל קוניתה םיאיבמשכ

 ♦ ^ד^ןף ךןןיף3 5 םר לוקב להקה לכ םירמוא ואובבו .תירבב םעה לכ דוםעיו בותכש חמכ הדימעב

 : םיקוספה ולא רמול ןינהונ להקהו םילהענה

 יתמח תא בישה ןהכה ןדרא ןב רזעלא ן? םלעפ :רמאל ה^מלא " ־ר}^
 לארשי יע תא יתילב אלו.ם?ות3 יתאנק תא ואנק? לארשי.יג? לעמ

 :םולש יתירב תא ול ןתונ ינעל ־טא ןכל :יתאנק?
 • החמשב רמאי יתוא איבמה ןמ רענה תא לחזמ חקי ךכ רחא

 סייסל טויסו ןכט יננה .םיסח היהו ינפל ךלהתה וניבא םהרבאל אוה ךורב שודקה ־ופא
 (ינב תא לוסל ינוצש רמאי טנ (יא למ גאהמ) :לטל ךרבתי ארטה וניצע השע תוצס

 :וסיחרו וליחדב היתניבשו אוה ךירכ אשדוק דוחי םשל
 : רמאיו והילאל ןיכה רשא אסכה לע קוניתה םישיו

 יי ךתעושיל יתר?ש :ל יתלר ךתעושיל :בשל רמז ו,־ךלא לש אס?׳ל הז
 לע דומע .ךינפל ךלש הניד י תירבה ךאלמ )׳ךילא :יתישע ךיתדסי ־
 יבהאל בל םולש :בר ללש אצומ? ךתדכא לע י?נא/ש :ימס?ו יניס!
 ־י ־: ־ :ךירצה ן'בש.י ברקתו רחבת ילשא :לושכמ ומל ןיאו ךתלוח

 י :ךל?יה שדק ךתיב בוט? הע?קנ 1״יי לידגהי
 * םר לוסב *הבסו ויתועבעא ןיב הלרעה רוע שפותו קדנסה יכרב לע והחיניו והילא לש אסכמ רענה תא להומה חקד

 ׳ :הלימה לע ונוצל ויתוצסב ונשדק ישא םלועל ךלס ינדכלא ״ ירויא ךור?
 : ךרבמ ןבה יבא זאו . הלרעה ךותחל רהמיו

 וסינכהל וננצל ויתוצמ? ונש!? ישא םלועה ךלס וגיהלא ל ׳רתא ךורב
 :וני?א 5דך?א לש ותירב? 1 ד

 םי?1ט םישעמלו ׳רפהלו הךוחל םג?!ן? .תיר?ל םגכגש םש? ״״ ״״
 : ךרבמו םובה תא לזפיגו העיעמהו העירפה תיישעל רהמי יוארכ ךותיחה השעגש •תאו

 :ןפמ ף? א^ב םלועה ךלמ וניהלא ; התא ךת?
 רורב ,י "יי*0
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 הלימ תירב רדס

 יוניזא*
 :תירבה תניכ ;י התא ־ןורב .ונראבב

 1םטי ארקי ומאלו ויבאל הזה דלת תא שק_ .וניתובא יהלאו
 :הימב רפב ומא לבתו (•ויצלח אתיב באה הסשי. לאךש:ב
 זןאךא1 ךרע רבעאו רמאמ .ךתדלוי לבתר ךמאו ךיבא הממיל בותבכ-
 .רמאמ :ילה ךימדב ךל ־ימאו .לת ךלמלב ךל רפאו .ךלמדב תססובז??
 ותעובשו םהרבא תא תרב רשא :רוד ףלאל הוצ רבד • יתייב םלועל רכז
 םהרבא למי רמאמ, :םלוע תירב לארשיל קוחל בקעל־? .־מימממ׳״נק&לל׳
 יב בוט י? י״יל ודוה :םיהלא ותא הוצ רטיאב 'םימל תנומש ןב ונב קחצל תא
 הךותל םנבל ןב תתבל הענש םש? .הדר: לח? ןטקה הז <■*•) :ודסח םלוע?■

 :םיבוט םישעסלו הןתלו
 ךימדב רמואשכ השועש ינכ הכרב לש סיכמ םעמ למינה קוניתל ןת' םנ הכרב לש םוכס םירענה םנ קדנסה מ

 :וז הלפת וללפתיו באהו להומה דומעי ב״חאו ייח

 הנקומו בושח הז אהיק וינפלמ ןוצר יהי םלועלשוגובר
 !יברא ךימחרב התאו .

 הרוהטו ה^ייודק הז?ךינ םישודקל
 דמללו דומלל המודקה ךתרותב םרוא לש וחתפנ תותב

 וארביש םייח .רובקו רוקוע לק םייח .אטח תארי לק םייח .םינשו םימי תוכירא
 :ןקא .ןוצל יזמ ן?ו קא הבוטל• ובל תולאשמ

 ןבה ןוידפ תנהיה
 םוח . םיעלס 'חנ . הלעמו םישלש םוימ .תילארשיה •*באל רוכב אוהש ונב לארשי שיא לכ חורפל השע תוצע

 : השעב וילע רביע ךליאו ןאכמו .יודפ וניא ס־מק ואדפ
 רחא ךרבל ול שי ןהכהש רחאמ) איצמה תכרב רחב . הוצמ תדועסל התוא ;יבשוחו . הדיעס תושעל לארשי עוע
 קוואבר הארנו לכהש רכש לע *ןרבס קי הב ןיאש ריעבש ז׳םה בתכו . אתלימ יסדרפל ירכ םוכה לע קירפה
 רכשה לע ןיכרבס קא הדועסה ךותב וליאד הדועסה לע איצומה תכרב םדיק קתפה תושעל ךירצ קי ק אש תמוק**

 ן (ל״כע איצמה תכרב רחא ץרופ קי שיש םוקמב ב״אשס
 'ח וקכ הוש וא וקכ יתימו תילארשיה ומא םחר רספ רוכב אוהש ול עירמו ןהכ ימק רוכבל היל יתימ באזד
 ונבש סממב ןבה קירפה השוע באה םאו .'ובו יריכב ינב !רז ןהכל רמואו ןתכה ינפל חינמו . םיעלס

 : ׳וכי לוכב ןב יר זן?י רמאי שש וניא רוכבה

 רמאנש .ותודפל ■רוצ אוה ךתינ שזדקחו ומאל םחר רשפ אוה תובב י?? ךז
 שידקה לקשיב םילקש תשמח ףס? ך?רע? הלפת שלח ןעמ ורדפו ••־
 םלא? לאהש:ימ5 םחר ל? רעפ רוכ? ל? יל שדק.רמ$$ .אוה הר? םי־יש׳ע

 :אוה יל המה??ו
 סנ ןחבת ינפל דליה תא באה חינמ זא .אל .ול רמאתו רבכ הדלי וא הליפה אמש דליה םאל ןהכה לאוש ךכ דחש

 : לאוש ןחבהו .תועמ וא םיצפחה םע ילכ

 וחידעל תע? וא .זנאל םדל רטפ אוהש ךךוכ? ךג? יל ןקל יפמ תיע? יאמ
 :אקתואלפ ךמנסמ־!? םיעלס שמח דע?

 רשאי למיגה באהמ םותי ן יין^ו אץ1יב ן1צר י,ךי יפאי ומצעב לחמ אוה באהשכ (•

 #לן־זי5 באה חש|^י לחמת רמאי למיגה םאהמ םותי • וין^ח א?1י$ ןךע_ ןג$ בא!} חע^יי להמח•
 1^? ב#)ח#?? *ימת י*״'**'*י םאהו באחם םותי :זדנט4 יר$ב יץ$ ןמ ישא וי$זן

 :זימ? יר?ב ןדע.ןנב ■םא לנלויויוזיחא***
 ׳ר ם ׳ירקס
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 ןבה ןוידפ רדס
 נ רסואו ןהכל בישמ באהו

 :אתהוא־מ יתבהמדנ ונוידפ ימד ךליהו .ינפ תא תחפל ינא ץפח
 : ךרבמ באהו .ויבאל דליה ריזחמו תועסה וא םיד פחה םע ילכה לבקמ ןהבו

 נ ןבה ןוידפ לע ינומ ויתווצמב טש!ר רשא םלועה ךלמ טיהלא יי התא ךחב
 :.ךמ ןמזל טעימו טמיקו טלחהש םלועה ךלמ טיהלא י התא ךחב

 : רמואו ןבה שאר לע ודיב וביל־סו ףסכה תא ןהכה לסומ

 תארילו הרותל .םייחל ןבה הז סנכי .הז לע לוחמ הז .הז ףולח הז .הז תחת הז
 : ןטא םיבוט םישעמלו הפוחלו הרותל סנכי ןכ ןוירפל סנכנש םשכש ןוצר יהי .םיפש

 ן ■סרבסו ןבה שאר לע ורי תא ןהכה ןתומ
 ׳ה אשי .ךנחיו ךילא וינפ 'ה ראי .ךרמשיו ,ה ךכרבי . השנמכו םירפאכ םיהלא ךמישי
 ךרמשי ׳ה . ךל ופיסוי םולשו םייח תונשו םיםי ךרוא יב .םולש ךל םשד ךילא וינפ

 : ךשפנ תא רומשי ער לכמ
 : הודס לש החמשב םיחמשו םיתושו םילכואו .םוכה לע ןהכה ךרכמ ךכ דחאו

 :ןפמ רפ ארוב םלועה ךלמ טיהלא ל התא ךורב

 ןינהמ תוכרב רדס
 :ןפמ חפ ארוב םלועה ךלמ טיהלא כ התוא ךורב 1־י5 ־1"י

 ךראה !ס םחל איצומה םלועה ךלמ טיהלא ל ההא ךורב
 טאה דע קוי .סוקרא .ןי־ואןנ .דעבאה .ןיסש־ועג • ץיייי טייחד םיגיס ףניס איד ןופ םראמ קמ םאוו ;דככיךינ *ך ףיוא

 ץכעןמנא איד ןיס'ם:אםיג' םאה תא ןיסיוסש וצ אייזיסאח רע רעדא ם?אק,ינ איין

 *יי״י ל!"?ינ ד !י" " ו" יל:תונוזמ ינימ ארוב םלועה ךלמ טיהלא ל התא ךורב
 :ץעה ירפ אביב םלועה ךלמ טיהלא ל התא ךחב ו־״ ^ ־״1 <־?,•? ^

 :'המ־ןאה יר? ארוב םלועה ךלמ טיהלא לל החא ךחב ירי■ ייל ז״ ייזיין ■חיי
 :זעק .ןלד? .רעייא .שיילס .שיפ .ריב ףיוא גוא רעשאוו ףיוא

 :ורבךב הי׳לנ לביש םלועה ך?9 טיהלא ל החא דירי)
 : חמזסא ןיירא םלעמש ןעמ זא

 :,ךוזמ עטןכל מן*ן ותוצמב ט^דקירשא םלועה ךלמ טיהלא * ,דחא ךחב
 :םימךע שיבלמ םלועה ךלמ טיהלא ל התא ךורב יד־ יה" * וד ידי ז״> יי
 ;ת^ איד ןלס סנאמ חבושחא ילן עיינא ףיוא רעדא שובלם םעיינא ןא םוס רע רעדא ירפ עיינא םסע רענייא ןע^

 ':ךה ןמיל טעימו טממ טת,דש םלועה ךלמ טיהלא ״ התא ךורב'
 : ץסניוו םערסש עזליורנ ץ>י נ רעדא רענודא ףיוא

 :םלוע אלמ תלטנו וחבש י םלו^ד ךלמ טיהלא ל התא ךחב
 נ זמרב איד רע םבאס ןרא םענייא ראפ ןאנ תא םונ שא ראפ זיא םאוו תורושב עטט םרעה רעד רע ז*

 .:ביטמהו גתה םלועה ךלמ טיהלא ל התא ךורב'י
 נ תמאה ןד םל^ה ךל9 טיהלא ליהזרא ךורב 4׳י ׳"י*׳? יחי"

 5 םימש? רזע ארוב םלשה ךלמ טיהלא ל התא ךורב ״"־״ .י״ ס-* ףיי
 :םימש? תיבשע אכוב םלשה ךל£ טיהלא ל ,רתא ךחב ״3 !י״ !יר" ףיי•

 :תורפב בוט חיר ןתונה םלועה ךלמ טיהלא יל התא ךורב 0-זיי? י?״ ז״ םרי ף־י״
 :שימשב ינימ ארוב םלשה ךלמ טיהלא ע התא ךורב ״ר״? ז״ יניי!• ף-י׳י

 :ברעי ןמש ארט םלועה ךלמ טיהלא 'ל התא ךורב זיייח* לי?"• ף־י״
 תכרב יד דע טכאמ ןרעטלע עמד דרא ינר ןיד רדא םיא .*ע ורינ ליצמ ןזפראד םאה ה־׳ב םאנ םארו םרא םד םהעז רע *

 :ךה'םשמ? ם; (:׳״״ל ■-־יל) יל"השעש םלועה ךלמ טיהלא :ל ,ר1רא זוורב
 זא "ר ס׳יכקס
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 ץנהנה תוכרב רדס
 :ןמ 8*0 ם^ז דימלת ץזדרנא ראפ ויזרע םדעה םלמו רמ ץא םאמ חרימ ץא םכח ץסיזרנא סהו; ןמ •

 :ויאריל וח^חס קלחש םלועה ךלמ ונדבלמ " התא ךח}
 :ץכאז עכילסלעוו חפסכחןזףיוא .

 ן סלו דעבל 1תס?חס ןת# םלועה 'ךלמ טיהלא " התא ךורמ
 : ליזו לי£ עניד םדנ ■ןלס ןייא םהדז ןעמ זא

 :םדו רשבל ודובכמ קלח2> םלשה ולמ טיהלא ץ התא ךח?
 ןךז ףיוא נ* . תמאה ץד דן1רן הברג אך ןעמ םכאמ ןיראוענ בודה חא םארו זגורמה תין ןייא םהמ ןמ <•

 :קמ םכאט ץראוויג םיוביג ףי׳א קירוד חא סאוי ש׳רדמה תינ

 5 המלא לובג בדס םלשה ךלה טיהל* יי ׳רתא ךורמ
 *יממש ץרא? יי ףרא־ד ׳נעם גיסיידד ןזדעחנ םינ ח"׳ םיא םאת רע גוא תא ביל םיא םאוי רעו זמר םהמ רמייא זון

 :הכרב איר זיא רתאי ץכאג ביוא גוא

 :םיסמה הדימ םלשה ךלה יניהדל^ז ל התא ךורמ
 ; הכרבא קמ םכאמ םייקנארק ןייא ;ופ קנאמשענ ףיוא חא רבח ןיד זא

 :אך$עללומ אלו ןל ךמ ד א£?*לא?לס אג?חר ךד?
 :חןרבאד קמ םבאמ_ לאמ ןיסשרע םעד דנאפלתא דוחא עגאוובא רע-* קילראקא דערא ןירמא םדמ ןעמ זא

 :תוירבה ׳ךמימ םלשה ךלה טיהל* ה התא ךחב
 5 ראי ןיא לאמ ןייא הכרב איד ץכאס ןומכ ףראד ןד ןיךעמעלב תא ץעארשש םארו רעמיוב לאמ ןימש־זע םער םהמ ןמ זא

 תורב ט אלכוי רלל ומלועב ־י^ו י אלמי םלוע׳ד 'ךלה טיהל* " התא ךת}
 :םלא יגן םהה תטהל םיבוט תטליאו תובוט
 :הכרב איד ךע םבאמ רעמיוב עגייש רעדא תוירב ענייש םהמ רענייא זא

 :ומלועב ול הבכש םלועה ךלס טיהלא י;התא ךור}
 ג לויבה םדד ה$ע םלשי ךלס טיהל*" התא ךחב 0"מ" "-"י ״״ י״יי״י

 :ןירעדנא םער ףיוא םרא חיא ןופ םפיול םארו ןידעמש׳א דערא ץעילנ ףי1א

 :תייארב ,־#עס ה(ןל םלועה ךלס ונדדל*'״ התא ךור}
 : הכדג איד ןעמ םןאמ ץניוב ץגערא םהמ ןעט זא

 גזוסאמב םיק_ן וחירב? ןס$ן תיר?ה רכוז םלועה'ךלס טיהל* ל ׳רתא ךח}
 : הכרב איד ןעמ םכאס (םיל# ענעמייל דכסיוא) םילג עיינ םלבוס ןעמ זא

 יל} תליבט לע.טו*ן ויתשמ? טשךקרשא םלוע,ד ךלס טיהל* ל ׳דחא ןח}
 • (0^73 זיבייר םהשכו)

 הנורחא הכרב רדס
 •ןחד קפ דע־דמ ןאן גוא .תונמ חא הכרב רעייז שאמ סימ איד ןופ ן־םע םער ןאנ רעי* .ןידו ןעקניךס םער ןא)
 :םגאזינ תנורחא הכרב עמד ד־ןיוו ,ןילסייס ,ןילמלדי ,ןעסיורג לד? ,ץעי* , ץגיורס ןידו ,ץםכירפ 0י%

 :ןדמדי? םאה ןעמ ואוו םרא קניבלמ םער ףיוא אקיוך תא ,גידגעעיז אקוד ץגאז ןעמ חס חכךנ *ך

 םד ןדי ףיו*
 ןייא ןופ ־•ןיג־חן

 תיעיבר רזמש

 לע םלשה ךל? יניהל* ל ׳רסא ?י}
 ןופ תו*$ אך ףיוא
 קפ םי?*© ףת*איך

 י׳א ביול איד

 יו? לעו ץעה
 ץע׳ל

 ףניפ ך ;ופ ןמכיךיג
 קעביג רדא תואובת ינדנ
 תונוזמ םראמ קמסאוו

 לעו הנחסה
 הלכלכה

 זזיק?־׳־" קז*'" ח""*""י ;י? *־״
 םכא? קמסאיו תואטת ינימ ףניפ אך ץ*
 ץימ ןעקמרמענ ןיוא םאה נוא תונוזמ

 לע הלכלכה לע; התסה
 ן?נ׳ד ירב לעו ןבמ

 ד? לעי ן?מ
 ן5מ

 טיתטאל תלחג׳רו תךת$ ה}1דךו הבוט הךמח ץרא לעו הדש׳ר תבטח לעו
 לעו ךמע לא־#: לע טיהל* ל א} םחל .תבוטמ עובשלו היך$מ לוכאל
 םיל^ר; ,דגבו .ךלכיה לעו ךסבימ לעי ,ךלט? ןכשס ןויצ לעו ךר.יע םולשח:
 החידקב ךכרבנו .תב טרמשו ח?ותל טלע׳רו ונדמעב הרהמ? ש־וק׳ד דש

 1• 1 1 ר •ימכס
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 הנורחא
 םויב הבוטל ונרבח "׳יג ן ,דזה םויב ונצילסהו הצ־ר ""מ :ידוהיכ*
 וגרכח ה׳יב ן הזמ ('״*>גח םויב הןוטל'ונרבח 0"ייב : הזה #לחק שאד
 !חאה לע דזל הדונו לכל בישנו בוט :ל התא יב :הזה ןורמק םוי? ה^ומיק

 קדו ףיו# ע▼▼ - 1: יז * .   * 1 **וי

 :ןפנהדפ לעל
 ץראה לע.ץא?
 *מידוינד

 טבחפ ףיוא
 : תחמ לעי
 ץראה לע י:א:
 ;תחמ לעו

 ךורב :הירסה לעו
 ץראה לע ץ הת*

 :הירסה לעי

 ןייוו סיג זיי*0 ףיוא

 דב לעו 'הדוסה

 התמה

 רע םנאז הלימ תיר:א ף ייא גימ . עמ?1 *׳; • ד״״״די 1 זגו-״^זי ״ י

 ב העטי .קל? ילגעמ? וגחנ.ןו־מ רועב םלא זאו .ןורח םגו רקה ךד
 החס^ ז1^ךנמ י• זגמרן ןמכ)ומה :ןחמ י

 טינ ןמיד עכלעוו םכירפ מל*זא דערא ןנד ינימ ףניט איל ןיס םינ זיא םע עבלעוו לבאמ ןייא.ויא ץסענינ םאה קס קיו־
 * :הנורחא הכרביאיד קמ םראמ ןיייי רעסיוא הקפ׳מ ץמראז עלא רעדא םכירפ ריע יערא לאך*ן ח*ן ״?0 קי

 הס ל? לע"ן}1רםחו תובל תו0?ן ארונ םלועה ךלס טיהל* " התא ךור?
 :םימלועה יס ךור? .ייח ל? 0$)םה? תויחהל תאר?#

 ץאושנל ןוזמה תכרב
 :ןי#ס3עי1 ןילמו ייה יתמר םנאי י**15"3 שאיו ייי
 : םיוע דעו ה{\עמ ךרובס 5 ם$ יה!י םדמסמ קמ חא

 : הדונ רע םגא; הלדנ תיריא *ףיוא ניא : םאר שס׳מנעב סאוו רעד םנאז הנותח ןייא ןיס חךיעס ןייז יןי1א

 ימתכ־

 ובוטבו ול^טלכא^ ונועמ? ה^ס# טיהלא'ךור? מ־י״י :ול#? ונלכא#
 :ונית יבוטמו ול#? 'ונלכאהו טועמ? החסשהש טיהלא ךור? וינ־׳י י׳י׳יי :טרמ

 ; ג״הסב גיז ׳וכו ודובכל *רב לבהש הכרב איד ןא קמ םביית ז״שתרב ךאנ גוא ׳יכו ץ׳טהרב
 הלימ תירבל קמד תכרב

 ♦ הדונ םידמואי םירז־ח םהו ן ייל םתא םיכורב .ינומא ךותב ךמ#? ה־!1נ י״-וי*״
 רידא .הדובנ? רזאנ לא .הד?? תותעל ב?#? .ארונו םויא לא תושך? וי־"
 ,דוצ .ה#חפ םנו איה הרהט .השורקה הרוחס תושר? וי־י : ״״ .ץ סוד??■
 יהלאל אדנא .םילסו םינהנה תושל? זינסה :-״ .ל ד?ע ,דשמ .ה#וומ ונל׳
 יזנבדוי !זימ תושר? וי־" :׳יי״ .ך תא ה?ךבא .םדא ל?? ונךוהא .םידבע,7
 ;הדינ .יי ש$!? אבה ךור?.יסומ?ע הנרמאתו .ית?שו י9 ריש? חתפא .יתובדו
 :טייח ובוטבו ולשמ ונלכאש טיהלא ךח? ז״' :ול#? טלכאש טיהלא ךרבנ
 :!גני דדיה יבא ךרבי אוה ןסחרה קס ך״ יד םדאו םיהלא יניעב י-נ ׳י־י ו׳סהרב :וי*" ייי׳יי

 ןוזמד תכרב רדס
 ם*נ םנאז קמ םאוו געס ך ץא דענא ,ריש רומזמ תוניגנב חצנמל מא לבב תורהנ לע קמ םגאו ץכאוו דוד םוא

 ":(ז״ם רזנמ)ריש רוממ חרק" ינבל ןדא ג* ׳יס ׳ח בו0ב תולעמה ריש קמ סנאז ןיע# ןך>
 תאו ארי םירלא-ד תא ע1?8׳נ יבמ ר;ן ף1ם :י83 ותליה יד^ו תע למ יו .תא הכך?א
 םרועל וזעדס ם*׳ ר;׳; לי> ךנ;י.ו '? ־!?■מ.״ תלזדת:םןאי ר? ה1 י3 רומ*׳ וייוצי?
 { ■ ץ :,יניללזו םלוע דעו הי״ש הי ךר;;ינסגאנ :ד^

 *. םאר זעמ םנאז םינורחא םימ ;יש׳אוו

 אד וי9
 עז^ר םך$ קלנ

 ו ןעמ םנאז םינורחא

 התעס דזרובמ יי םש יהי םרעפנעימ ניא :ןשטנעב ןלעיר רימ יתובר םנו
 ;1לש5 ונל5^ ךר^(יסובךו ןמ# ת־זשרב) םגאו םששנעב םאוי ־
 :" ונייח'ובוטגו 1ל$? ונל;א# ךיר? •5י5"3" ז"3 תא

 י ׳ר ס״מקס
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 קמה תכרב רדס
 1 זגל;ץיןן יניי1ל£ ךר^; םשםגמ סאזו רעד םגאז קדמ קסיד איד ביוא **

 ?<:וגייח וביטכי 1$ם ינליאל וניזאי ךורב םיעממ ;מ תא
 1 ילמ ם^1על די$ת 150 ךרובםי (יגיזול^) ־ףור^ םירעפםגע איד םזס ןיממג םינ םאה םאמ דעד מ•
 ולב-םלועה תא ןזה םלועה ךלמ ונדדלא י:,התא לחרב
 לכל םחל ןתונ אוה םימחרבו דסחב ןחב ובוטב 1
 ־וסח אל דימת ונמע לודגה ובוטבו :ודסח םלועל יכ רשב.
 יכ לחנה ומע רובעב ודעו םלועל ןוזמ ונל רסחי לאו ונל
 לכל ןוזמ ןיכמו לכל ביטמו לכל סנרפמו ןז ילא יאוה
 לכל עיבשמו ךדי תא התופ רומאכ .ארבי רשא ויתוירב

 :לבה תא ןזה י;התא ךורב :ןוצר יח!
 הדמולץלאוניתובאלתלחנהש לעשיהלא :י ךל הדונ
 ץראמ וניהולא ך ונתאצוהש לעו הבחרו"היבוט
 תמתחש ךתירב לעו. םרבע תיבמ ונתדפו םרצש
 ונתעדוהש ךי,רח לעו 'ונתומלש ךתרות לעו י ונרשבב
 ןז התאש. ןוזמ תליכא לעו ונתננוחש דסחו ןח םידד לעו

 י :העש לכבו תע לכבו םוי לכב דימת ונתוא םתפשו י
 י • םאר ;מ םנאז םירופ םוא נ1א הננח םוא

 תואלפמ לעו תועושתה לעו תורובמ לעו קרפה לעו םיסנה לעו
 :הזה קזב 'םהה םימיב וניתובאל תישעש ־*

 .טץי§ץ אל רד טלעתרד ןופ ךלוק רד טאנ רעזנוא טאנ וטסיב טביוליג " ״״,ליתב
 ;דח שימ נוא דאנינ טיט טפאשביר טיט גוא טייקיטונ ץל טימי טלעוו עצנאג יד ׳

 טיט בוא גיבייא זיא דסח ןייז ןעד שענעפעשאבעלא וצ טיורבסינ רעי טייקמירא^
 ןיטעב טיענעפרעדאב רעזנוא טרעפיג טינ זנוא טאה טייצ עליא טףרטוג םתרג ןייז

 י עניבייא וצ זייפש ןייק.ןירעוו םרעניטיג טינ זנוא לא;,םע ץוא טנייהיטאג ־ןילירימ
 רד גוא טזייפש רע טאוו טאגא 'זיא רע ןער ןעוקאנ ןיטרעפכאינ ןייז ןיגעוו ןופ טייצ
 8יענען!עשא3'ענייז עלא וצ זייפש ןא 'טיירננ גוא ערא ויצ'ועטונ טוט נוא עלא טרענ
 ג ערא טזייפש אל רד טא; וטסיב טביוליג " •קוב :ץפאשאפ טאה רע סאוו
 טקאמיג טםאה וד םאתםעל ףיוא'טאנירזנוא טאנ ריד קקנאד ריה "־חל* "ךל הלונ
 ץוא דנאל'עטיירב נוא עטונ עגיטסוליניסאד ןדעטירע ערעףוא וצ ץברא
 ז;וא טסאה נוא םירמה םיוא'ןיניוצינ םיוא זנוא טסאה וד םאת טאנ ריד רימ ןעקנאד
 תדב םער ףיוא נוא'טכענק ןעוויג ןיטראל ןנייז רימ םאת זיוה םעך;ופ טזייריג סיוא
 הרות ץד ףיוא נןא בייר רעזנוא ןיא חמחחיג זנוא טסאה אוד טאוו הריט ןופ
 טטאה אוד טאוו םיקוח ענייד ףיוא נוא 'ןענרער טיכאמינ'ףוא טסאה'אוד סאוו
 ףוא טקאה וד םאת ראתנ נוא טייק״ילעזטייר ןייבער םעל ףיואינוא ץסיית טזאלינ זנוא
 גיטיי&ז יניא טם־וען רלנוא טזייפש וד טאוו זייפטי ןיסע םעל ףיואנוא טנירעזטיירי*

 :העטי עלא גוא טיי* ערא גוא גאט ןיכירטיא י י י
 לעי דוי 'י •־־ן*
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 קמה תכרב רדס
 רתסאו יכדרמ ימי3 6־יי•* יאנומשח לור;ןהב ןמוי ק ו׳דדרורס ימיר ״״*
 הרייה ןק*עכ " העקר-ל ןר תטלס הךס^יכ וימי י
 עמדת ןזמ םהילע דש#3 םריבעהלו קמח םחייתהל לעהקל דק? לע
 דכא^גתהלדימקהלשק_כ םהל תדמע,םיכדל ךימחרכ ה1ראו .לקנה!ךרחמ
 דעו רעבמ שלוקה לכ תא תמק;םזר חא תת סכר תא ת?ר םת־מ תעכ
 דחא םויכ םי^מ ףט חלז םיכרו םיקלח ריב םילוב;תרסמ ם־רמק; תא
 םימי םלתל ימיע הקאק? דיב םיעמחו םירוהמ דנכ םיאממי םימעמ י3
 םל#ידלאקלחאוה רקע םק תיקנן'ךלי ךתרוח ןמוע דיכ םדיו םיקד*
 סיכרה ךימחלכ התאל :זובל תיקע לאמי ךמעלו לקכלועכ י שודקזן לח;
 תלקימ יימ? תא תרפה ואכ ךכ רחאו ,ךה םלהכ ן!לךפו הלודג העוקת
 ול !רובקהו ותבקחמ תא תא ירהמו ךלכיה תא ובכו ךתיכ דיברל קמ
 וחוא ולסי יש^יכ ולומג תא ועבקו ךשדק 'תחיןחכ ת1ךן וקילדהו ךק־ןרמ
 :ץעה לע וימ תאו :לודעךךמקל ללהלו תודוהל ולא ,הבגר יע ח;ופק

 ךתוא םיכרבמו ךל םידומ ונחנא וניהלא " לכה לעו
 בותככ .דעו םלועל דימת יח לב יפב ךמש ךרבתי י:
 ה;וטה ץ^ה לע ךיחלא ;י ת* תקרבו ־תעבשו תלכאו
 :ןוזמה לעל ץראה לע ר התא ךו־ם :ךל ןתנ רשא

 ךריע םללשתן לעו ךמע לאךשי. לע וניהלא ןל םחר
 ךחישמ דוד תיכ תוכלמ לעו ךדובכ ןבשמ ןויצ'לען ־
 ונדדלא :וילע ךמש ארקנש ־ שוךכהו לודגה תיכה לעו

 ונחיורהו ונלכלצו ונסנרפי וננוז (ונעור תנשבו ונער וניבא
 ונכידצת,לא אנו .וניתורצ לכמ ׳דרהמ וניחלא ןל ונל:תורהו
 יכ םתאולה ידיל אלו םדו רשב תנתמ ידיל״אל וניהלא יי
 אלש 1הבתחהו השודקה החותפה האלמה ךך*> ־םא

 :דעו םלועל םלכנ אלו שובנ
 •;ז ז ^ ן •• ז • 2 -

 ךייד.1ןיד ןניול גוא רד דימ קקנאל טאנ רעזניא טא;סעלא םעל ףיוא גוא ל־י לען
 רזא גיבייא וצ םייע עלא טיע;ע?עשב ערא ןופ לומ ץא טברלי; חא ןעמא;
 וטטלאז ץיז םאז םסעוו בוא ץסע טחעוו יד זא ץבילשיג הךו!ו רד ץא םיי?ק םע אד)
 ופסיי? טברל;די4 :ץ?עגיג רד טאה רע םאוו דנאל ץטונ םעל ירא? טא;ץברל

 :חי?ק םעד ר? בוא ד;אל םעל ר? םא;
 קלא$ ןייל רע?יא ץיז םחלמ ךד טסלאז 'טא;רזנוא טא;ךד ןיטע? רימ םקר
 וגאה הע?ק ץיד ואוו ץיצ ףיוא גוא םיין׳ורי טא$ש ץיד רעביא בוא לאלקל
 ןפתג ןראעזיא ןמא;ןייד םא\ו זרה ןנילייס בוא ץטרעפכאי; םעל ףיוא גוא טעודי;
 םתפמזנוא אייז'רעזיי?ש רזנוא רעדייוו רעזנוא רטאפ רעזנוא טאנ רזנוא .ףררן
 דןי־ך!ןיטעב רימ בוא ךיליירפ זנוא ךאמ בוא שענעפלעדא? רז;וא ז;'וא בי;בוא
 .טרנ טינ זנוא טסלאז ךד טעב ךיא גוא טיונ עלא ןופ ץ?לעה ז;וא טסלאז םא;

 :יטפדעדאכ 'י •"ם!■־"
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 ןוזמה תכרב רדכ
 לחמ ת?#ך יעיכסדד םוי תומלו ויהי(?? וניזאי " וביזילסהזל הצר ״■*
 ובתוני וב ח??*? ךינפל אוה םוזדקנ לוד) הז םוי י? .ךס שודןגדו ־ י
 ןוני הדין אהה'ונדילש י ונל הילד זקוצרכו ז^וצר חזמל הלסא?
 ריע ?יל^וירן $כבו ך־ךיעןוד תסהמ ונדדל$ י וגאלהי ונתחונס םוי? הח?או

 ;תוטחמ לעכו תועודיה לעכ אוה החא י? ך?יךך
 :'םאר קמ םנמז דמנח ל*ך תא ב1ם םוי תא ■ידוח ■יאר םוא

 דמ דק?ך מ**} התו ׳ראוי עיה *בה ׳ילענ יגיסמא יסלאנ וניהלא
 זירקח ךמע ■ולד ן? סדיה ןורלח וניתובא ןורקזן י ונגחןן$ו'ועהמ ,־
 ןחל הבוטל הטילפל זקפל לאך?י:תי? ך?ע ל? ןודמו זן0ז> ריע םילליודי
 תוצמה גח ""לעךזה םילחה 8׳*ר ׳י־יל םויכ םולקלו םילוםםי.יחלוםימסדלו דלחלו
 7מםי ״־<* תרמ ינימשל 1 ,־1^ תוב^ל ^ תייזנל :,ךז,ד תועלצה גח ת״מנשל :,ךזה

 :הזה ורסאי יי*ב םי*3 שילביאר םידלי :היה ןורלזה ׳""י ״*> :הזה ,ידה תד^ע
 וב וניהלא "ונר?ן נ הזה זע־ק ארןרמ !םויכ •יי*) בוט םוי? "*יי "ליי ״*״
 העוט*. רכךלו :םילוט םיתל וב ונעדיוהו .הלרלל ט וגהקלו .הלטל
 (דןל9 "׳י־)לא יל ,וניליע ךילא יכ .ונעז?והן ונילע םץזן .וגלד) םוח םימחדי

 :ההא םוודוו ןונח

 התא ךח? :וניס:ב הרהמ? עלקה ריע םולט׳ורי ,ךמו
 ןמא .םללשור>וימוךרל המב יי ־

 ונרידא ונכלמ וני יא לאה םלועה ךלמ וניה*ד "התא לחרב
 ונעור בקעו !עורק ונשודק ונרציי'ונלאוג ונארוב
 איה םור םוי לכב לבל ביטיהו בוטה ךלמה לארשי העור
 דעיי) וצ טינ גוא ןישטנעסא ןופ בא{ ד יצ םי)טא)ךנוא םאנ ץקאז? גיטפךעדאכ
 זא ןעךעטיייב ד גוא עינילייה יד ץפא ייא אד ך טנאה רעלופ ןיד וצ ראנ גגואייר

 :גיבייא וצ ןדועיי םמע?)רת סיג ןילאי רד? םד עפץיב וססבי) ,טסבי)וד
 ןסלאה ריס םאמ םנח ךדוד טא)רעזנוא טא) זנוא קרא£ט> נוא'גילמ אייז הצך
 ץטר־עפלאי)םעד גא$ ןיטעביז םעד ןימיה ריס םאמ תוניב גוא חונמ? ענייד
 דא$ גילייה גוא טרעפכאי)זיא גאמ רעץזאד רעדועד תבו?י גאט ;יגילייה םעך גיא
 ןעי? ןעמיג תא ןילמו ןייד ןופ טאביג ח יי)ייא םפא^ביל שד;ןעור וצ םיא ץא דח
 ז?א םא)רעזנוא טאנ וטסלאז ןילימ ןיטונ ןימ'םיה ינוא .ןעוריגאט םנח ןיא לאז

 עהור ךנוא ץא ןצפיז גוא טייקרעמרס ןייק״נוא הרצ ןייק״ץיז טינ לאי םע ןעור ץיאי
 ץאגואיןויצ טאפ$ ןיח ןופ הו?חנ רד ץא טא) ךנוא םאנזנוא זימוינוא חבט)גאט
 ץטלאה טכער קנעק.רימ ץלעמ ןיטראד םןלשורי'טאמש רעןחלייה ןיח ןופ אייכיג

 :טסיירט ח ן* רעה רד גוא ףליה ח ץפ רעה רד טסיכ וד ןעד חבזל םעד
 ויינ :געט ערעזנוא ןיאידלאכ םילולוך טאטטי ע)יליי,ך אח איוב נוא'״*״- המו
 רעד ןייז טיו? םללט״חי.שיאטט)אח ןעיוב טעמ אד רד טאנ וטסיב טביולנ
 דדםלעמ דד ןופ ני)יק רע־ז טאנ ךנוא טאג וטפייו טביולינ ׳" ״* ךירנ :שייקמידאב
 רע?עע)אב רעזןוא רעקראטש רעזץא גיניק רעזנוא 'רעטאן1 רעזנוא טאג רקראטטי
 רעינוא בקעי_ ןופ רע)ילייה דד רעגיילייה רעזנוא רעמלאפ רעזנוא ךיילדד רעזנוא
 גא? עלא זץא וצ שטונ טוט אי רעדניגיק רטונ רד לארשי ןופ'רעדייוו רן רעדייונ

 רע ׳ר ■דעס
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 קמה תכרב רדס
 אוה ונלמנ אוה .ונלביטילאוה .ונל בישנ אוה .ונל ביגמ
 . —!" .— ״ א*1ה ונלמוג

 םימחרו הלולכו 'הם;ךפ ־העח3 העושיו הערב החלצהו
 .וניסחי לא םלועל בצפ לכמו בוט לכו םול^ו ...
 ךרעתי אוה ומחרה :דעו םלועל ונילע ךולמי.את ןמומל
 ראפתיו םדוד רודל חכתשי.אוה ןמחרה :ץראבו םדנשכ
 ימלועלו דעל ונע רדהתי םיחצנ חצנלו דעל ונע
 אוה ןמחרה :רובעב ,ונסנרפי אוה ןמחרה :םימלוע
 :ונצראל תויממוק ונכילוי אוהו ונראוצ לעמ ונלע רובשי
 ןחלש לעו הז תיכב,הערמ הערב חלשל אוה ־ןמותה
 איבנה והללא תא ונל חלשל אוה ןמחרה :וילע ונלכאש הז
 .:תומחנו תועושי תובוט תורושב ונל רשכיו בוטל רוכז
 לעכ ירומ יכא תא י■* םמ בא ול שי םא)ךרבי את ןמחרה
 תאו םזרוא .הזח תלכה תלעכ יתרומ ימא תאו הזה תיכה
 יתוא יטאי יישנ איה םאו) ,!םהל רשא לכ תאו םערז "תאו םתיב
 • • —• 1 ץ ^ ן ץ * •• •• ץ •• ן • •* ••ן * י • • •• • ^,לכתאןונתוא^רשס^תאן

 יכמ לבכ בקעד קחצל םהרבא וניתובא תאךרכש'ומכ ונל
 ןמא רמאנו המלש הערכב דחל ונלכ ונתוא ךרעי ןכ לב

 רפ ?וא שאה רע ןאט שטונ רטייוו זנוא לאו רעטיטוג שופ רע ןאטיג םישונ שאה רע
 אוצ גישייאיוצ ןיגישלע? רפ ונוא לאי רנ? ונוא ש^ישלע^ ראפ ךו שטונ טגיטלע?
 נץמרישב שענרעש״וו דז גוא טייקמירב ריעד וצנוא דא}? וצ גוא טייק״ילעזטייל
 טייקמילאב רד גיוא זיישש גוא גנורענ דד שסיירט ףליה נוא גנוטיטנעג גנוקיל?ש ינוא
 טינ ניבייא זנוא לאו שטונ סעלא ןופ נוא שטונ סעלא גוא ידיילה נוא ץגער נוא
 :גיבייא וצ ץיניניק.ונואי רעביא שעוו ר? רעגיצראהשירש ד ז״־" :ןרעוי טלעק??
 ץא ןופ טמיריג ויא ־ע ן״״י :דרנןרד ףיוא נו'א לעקיה ץא םביולנ חא ־ק ו־״יה
 נואןיטייצ עקשייא אוצ ונוא ךרוד טשיראב טדעו)ר5ן גוא רוד ןירעדנא םער וצ רוד
 טיט ןיזייפש ונוא לאו רנן'ן־חי.י ':ןיטייצ ע?ישייא וצ ונוא ךלוה טנייש׳אב טרעינ רנ?
 ונוא לאו רגןו״ייי :ינאל רעזנוא וצ גיטשיר ףייא )יריפ ונוא לאו רע !־־״״:דובב
 :ןסעגיג םיא ףיוא ןי?אה רימ םאוו םייש םער ףיוא נוא זיוה םיער ןיאהכרב לפ ץקיק
 נוא ףליה תורוזעב עטונ ןייז רש׳במ ונוא ליאו רע איגןה והןלא ןיקיע ונדא לאז תג?
 נוא זיוה םער ןופיטריוו רע־ז רענרעליןיי? רעטאפ ןיי? ץשיטינע״ב לאו רנ? :ססיר?
 דעייז נוא ןיקטנעש רג?לאו ייז״יוה םעד ןופ ץטריוו יד רע?ומ ץימ ןיששנעב ךיוא לאז
 ווא.רעזנוא םמו םרא':וא ונוא .רנןייז םאו)ץלא גוא רעדניק ערעייז ינוא דץזינ חוה
 רגן לאו ווא תונרשיאיילרעליא טימ ץרמויג טשיטנעבינ קנייו ןירעטלע ערזנוא איוו
 ■ ו?א ןגאו רימןילעו.וףיורך הברשעצנא?א טימיןיקטנעב םענייא ןיא ןעמעלא זןוא

 םירממ ־ ׳י *יכבס
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 םורמס
 ןוזמח תכרב

• • •• • 

 ־ונעשי. דדלאמ י הסדית * תאמ ה?רכ א^נו
 :םדאו םדדלא יניעב בוט לכשו ןח אצמנו

 :םימלועה :יחל .החונמו ת?ש ולפיש םיל ונליח;:יאוה ןמהרה ״־׳ל
 :ה;ךכלו ה;וטל הזה שדחה תא ונילע שלה: אוה ןמזלרה ״יי ״יל

 : בוט אי^י םול וגליחנ: אוה ק^ר־רה ־י■ "יל
 :הכרבלו הבוטל תאזה ,ר#ס תא'ונילע שדחו אוה ןמסרה *י י*יל

 :תלטינה דח תכס תא ונל'םןנ;את ןובחרה ״י־!*

 ;אבה םלועה דהלו ודישמה תומל ונכזי אוה ןמסר־ד
 תועוטא (לודגמ ם׳ידוחו ט״ויו ח׳רו תבשב) לידגמ לחב * י

 5 םלוע'דע וערזלו דודל וחישמל דסח השעו וכלמ
 לכ 1לעו ונילע םולש השעו אוה ־וימורמכ םולש השע

 1 ז :ןמא ורמאו לאלשו ־
 אל ץ ישרודו םערו ושד םירי?? :ויאירל'ריסה© קא י5 וישיק : תא !ןארי
 דח:תא חתופ :חםח םלועל יכ בוט י? :ל ודוה :בוט ל? ורסה:
 : תטבה ״ ה:הן :3 חטב:רשא ־םמ ךור? :ןוצר יח ל;ל עיבשמו

 : םאד ןא רע םבייה םדאו םיהלא יניעב םנידגע םשגעב םאוו רעד קוו תירב קיא *ןייא
 םויס .ומבדלו וכנחלו ולדגל םזר .ומאן דלע יבא ףר;:את ןמחרה

 :'ומעותלא:יהיו •לכלהיח1 האלהוינימשה 1 ־: ז
 .הליג? קד? תושעל שש רשא .הליטה תירכ לעב דןרבי את ןמחרה

 :הלעמל הלעמל י׳־יעריו .הלופכ ותלכשסו ולע? םלשר11 ־:־1
 המה • הןומאלאל ובלו ויל:ויקלו .המשל לוממ ול ךמי,איה ןמחרה

 :,־ששב םימעפ שלש .הניכשה ינפתואךל ,ז • ־ז
 דטלט ז;וא ףיוא גוא םיא ףיוא ץרא:ליטיה ץא םיבאלס ע;ונ יד יילע ייסלי םתטמ
 ןיפ הכרבא ץיז לבקמ ץלאז ריס גוא םור!ץ ץרעיודג גניאי לאז םע ןייז תוכז
 דניירפ םוג גוא ןס ץעניפיג ץלאז ריס םאד גוא רע?לעה רזנוא טא;ןופ הקדעגוא םא;

 :ץגיוא םניטייל ץא גוא שטאנ ןיא ספאש
 בוא חישמ ןופ גע? ח וצ 'ןייז ה?ימ זנוא לאז ־ק רעגיצראהמעראב רד יגניי ,"י ןמחרה
 ץפ ףליה יד םדרנ טכאמ אד רעד זיא רע .אבה םלוע ןופ ץבעל םעד אוצ
 זיב רעדניק ענייז 'וצ לוא דוד ץטבלאזי; ץי!וצ דא;ינ טומ אד רעד גוא ןלק ץיא
 זנוא ףיוא םולש ץכאס לאזירע קלטיה עןייז ץא םולש טנאס ר? ׳י"* :גיבייא

 :ז־* יים*י לארשי עלא ףיוא נוא
 רעמכךאפ ע;ייז עלא קד עגילייה ענייזיעלא ריא טאנ רפ ךייא טנראפ ׳״ ״.ןאר:
 :וא'טבירא רפ ןחעוו טא} ץא קגעק״ייל םאמ יד .ךאז םוש ןייק טינ םלעפ
 טק;אד .ססוג סעלא'ץלעפ טינ טעמ ייז רסשואפ שטאג רעבא נחעננוה ץכיילנ
 :וא םגאה ןיד טשניפע טאנ אוד .גיבייא וצ זיא דסח ןייז קד םונ זיא ־ק ןעך טא}
 םאןו שטנעס רעד זיא טשסנעבי; .ץרמו רעייז ךא;שנעפעשאב עלא םאז טם?א5

 י;גנתעניז ראפ 'ןייז זייא טאנ נוא טא;ןיא ךיז טרעכיז ראפ ר?
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 הלימ תירבל תמת תכרב רדס
 :ןסחרח םמ ץ**י ס ןירמ* קיי הכרב % םס םמ ןסינ ־ס לאו םימב להוס רמ יי

 אלה שיא *דלימ יהד זד9ו ערפו .הלרעה רשב למ ךרבי אוה ןמחרה
 :הי? 4׳ע!אל הלא שלש םא .הלוספ ותדובע בבלה ךרו י .י ־1

 .םיבל תולימל י ןסח תוכזב .םימ ךלוה וחישמ ונל חלשי.אוה ןמחרה
 גניןיעה ןיב ־חינמו רזפמ דחא םעל .םימוחהו תובוט תורושב רשבל *״1
 שמשי ואסב ןכיה דע ;םולעל חקל ר^א קל? קל3 ינל ׳יל^ איה ןמחרה
 םידה וחא הסה ,היל? • םולגלנ וח־ןלאב וי£ טלר .םאהל י * ־־• 1

 'יטו יבכמ אוה ןמחרה | םולשיל,

 ןעמענ הלח ןופ םיער
 ףדאי טסע; ק? םאיו הלד ליקימ^ איד גוא אייי רעןיגיףו סאווטן גיישא טבאכ וא
 וידי חפ יעד יא!; ק9 נ1א ןנ?נ7ך3 ייא? ןעמ .ןטנ׳רעג ריא .ץ ייו! ;ופ לע$ טראןוק־ יתך

 בעד חפ ץיה איד ןופ וליןא ;ייאה טינ הא^ה "־!ןח ןןענ קון ףראד.סוקרא .ןיראק,•יע$אה
 ו ט ןערב סאד תעז4׳? רעייפ .גייס ליק.ימח ןיי^א ויא תפ רעד רועיו^ רעד

 '!.י־י• יד !ה ־נ*י ז*ח •סינ ק61*

 :ומשי ךורבו אוה ךורב ,

 לתוצמב ונשךה רשא םלועה ךלמ ונדולא " התא ךור}
 :הלח שירפהל ינוצר

 טא? רעס רעןגוא םאוו זשלק תק# ץ?יל םעד*ד1בכל טאקון רעזנוא ד1בקל טא; ד1בקל
 הדנמ ע}יל איד ןיטאקי; זגוא טאה :וא #רפ ת}# קביל םעד ץקעקיג ז;ו.א י טאןד
 ת1*ט גלרה לק אתו קיז ןע^ויאוויג אוזא לאז םע גוא ןיי1 ם.וןכה טכער ןעקעןכ איז לא) ךיא

 :ן1צך דלי:ן3 ןזמ< לאלז?ר ל? !יפ י
 ינימ$ הךהטב #ךק:מה תי3 ת;ין# וניתובא י!1לא1 וניתלא ע.ךינ$לט ןוצר דלל

 :ךתרותב ונצרח ןתו
 : קםענ חלח קפ הנחת ןייא

 םימ גוא ןאמ ןייס טיט ןע;עק,ךיט לא) ךיא ןייא אתו אוזא קיז ןעט־טיננא לאז ה^יח ןיימ
 ןעזקונע^א לא) םע.ןירע;ד רעלקפ ־עקיס ןעטינע^נא זיא זמזט םעך ףי1א ן$וק,
 עקיס זא ןעטע;הלס ןופ הלמ ץיכ ןדעונ קיז ןעט־טע^נא לאזזו)צט ץימ .ןדאווע}

 םעל ןיפ חיעיל טזייפמ׳ע} ןילא)ךילרעלניק .ןעומ םצכמ טמעו איז באה ךיא אתו ךיילג
 תונ^ד םתר} טיט אוה ךורק טא}'ץכיל לוד}ן.לכ םעד ןעטיקע;םא־ן זיא ץטייצ ר9
 לא)0% .טייקטיראכ רעד םיור} טיט גוא ד;ך ך ץקע}ראפ םעד ראפ טאה רע גוא
 ךיא איוו ךיילנ הלס תוצמ קיט'ןיי!ץכילגיג עקיט קרעיי ק5ענ יאפ ךי1א ריט לא:אוזא
 הןצט קיט איט ךיא יוו .'ץבע}י;ר#עמ באס ןיראקינ גסינא אתו ךיילג ןייז לאז ךיא ד,יז
 לא;א1זא קצראס ןיצנאנ ןייס טיט ה?ס ןופ םיתק# עקיל ע;יימ ןע;עקי לא) ךיא ד;יכ
 :ןנחעט# נוא קיפ חפ ןיטיה ךיט ה״ב טא} ןףע#3 ךימ לא)רע .ץע# םיטומ םיט;גייא

 • תבש ברע ןופ םיניד
 גזא טלעוו ד ןיפאי^אב טאה ת״ישה זא קביולג איד ןופ רענייא זיא תבצז רענילייה רעד א
 ןופ םמילינ םייא זנוא טאה גוא םיאורב עלא טאה רעטשרעביוא רד םאו; תוצמ עטסעיג#
 בייל ךנוא טיט קניד ם*א ץלא)ריק זא םירצמ טא; זא זמא' ט^ירעל" רע ,ןיבעגינ ןעדוי זנוא
 םיאורב' עלא היחט זיא ־ך ליתו ץבע? :וא גוא לעקיה את געט םבעז ןיא ןיפאשאב טאד
 אוצ זייי&ש טי}בוא ןעקעלא ףי1א חיגשט בוא :וא ךיז טני^עג י ך ץא סאוו ץלא גוא דרע יד
 גוא ץנ־טייט וצ ויא דנאה ץיז ןיא :וא ןעמעלא ליתו :וא ^ טורעג רע טאה"גאיט ץטעקד םער
 רעפעשאב רעךזיא רע ליתו ק;אט גתעקעי לאז קמ הנומא ןיא ךק רט?עך; ר־י זיא'סאד
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 תבש ברע ץפ םיניד
 •תעש דובעל ןהא^ ץר# סימ קע ל#ן ח6 חן?5 י*ד טיר2ש םער דעעיא .ץי8 ןמ• ^ ^ ^4^4 444^ן ^44^^44 ^§4^444 %|4441 |4^^

 יי* עזק עת$ אד 1* ינ^ייי מ5י *למ •חימ אד • ■ירמ רעל ןי* לא? ףיעוףז
 *יד ידע .ןא^ *זצ ץרא ו^ן םלעי יאדוע ־ועד אדו שאכיק** תעש םלאה םגן דעוו ם*ן
 *ע^ש ןע$ייער*ז ןעזס םי; ןילאזןנ%ש?ד שאה רע דן ךייל;שא;םיא יסע ט^עער זיא ןיד•
 רעד ןיא קץ*ע; רי9 .ץירא טעא; דעך ץא םגן דעוו מ*.ןדעו*; ם:קסהך1ת ע***; איל
 ץיצא ץב*9 םיאקי עזמנייר איד.זא א^?ג רעוע שאה רע אדו ךיילל ויא תב# ללחה זיא•
 ןאעע; םייערא ערעלנא :זא ץלאה טקאסעע עלאתסק*? .הרוח עזי*♦; איד ףי* ץזעוייב

 : תע$ ק^ילייה םעך דובעל טיישש םע אדו וזא תעש םעד ןעקץידי;גאק
 וצ גדידו גאע אייע גישייכס םלעי זייא םע ג קייעי םחכ זד .18ףקל תעשה םוי תא רובז־
 ם^*2 יעד ייע קקק לאז 'ןעם'ידע ."ץיזקע אי־ד לידע תעש ץ^ילירד םעל קק;ידיג גא$
 םי;ויא םע אדו וזא בוא .תעש ד:ובעל ןיסע חףאמ ץא ץיא םיגאלפ תעש ץםי'ג*גאע רד
 תלעק.אוצ ךיוב קלופ ןנך?יס ץ י; איצ טכער יל ףד חס םעל רעעיא/יהעושא ןופ םירקע איך
 *וצ ליפ אוצ טקער טינ ךיואזיא דזא .תעש ץאסיאוץז טעעלןק סע ןעוו זא'ןיד גהונ ׳שקש
 זוכ ק1י םוראוו .תעש תלעק ראפ ןעקנירט קע םארו גראווץסע ץד^ ץיא ךאיו רעל ןעטיש
 םי9 ץז?גן תעש דובעל גוא ץבאס שודיק ןדללאהב םע רע חס ג*ע> על* טי;סע טבוקאע.

 :רובש טי; ד^טישראש םעקר םער ץא ןעס טקו םער רעיא גוא .תעש ףיוא
 ןעהעז רעעיא קע זוס ט1^זנ ראפ גימידפ ד םוי .תעשב חשא־ו םוי םויח ,גאש עלא םוי
 אי־! ץא םי;טקעטש םע ביוא רעליילק ך קק/די;גידמדןש לאז ק9 ילב .תעשב י^
 *יד ץא םי; ם;יל סע ביוא גוא לילא; ץיק. םהיצ תעש ץפ השירק יד םתאו; .תעש םעד
 םאווךא1רעל^ ץיא רעלא דלעג שעק^עק, גא^ןאע גא$ק .ךארו עענא; רעל ףיוא ך!־

 :ןד?^אה טי; ךיז אייב תיש רא$ ק9 קלד "י לידו .תעש רחאי ןעסייה גאעסקז
 את ץ^אס טקל אוצ ק9 זוס םעא; ראפ ח .ץזעיוי;ץוש זיא םאו; תעש םעל ןופ השודק יד
 גמנלרא רעל ץא ץיש גגיר^יא *אי .ץמעע ראפ ןעעייה גיסיירפ גדישיעעת ךאווטיטמא■
 רעד .ןעוןייר; שד? םוצ ;וא בוטש ץא ץלעקש ןופ השירק.איל ץבאה אייז םיראוו .י תעש
 *דא .דןוטשישא טיט טקעלאעיץד זומ שד? *.ןעעזק םעוי םאוו תעש םער
 בוא תולח אייווצ ןעמ טקל ךומשיט םעל אוצ ףיוא אילפ גיטיירע ה#םא זיא סע ב
 רעל*♦** טיט אי! ץ*דן םקג׳־לאב !יביוא ןיפ לאי ןע$ ילע גאט עלא אדו דעירפ ץיי^ש
 דןיין> ע^ייש אז ךד טיט ןעק *א .ךיטשיט .תעש ק;ילייה םעל ףיוא קז?'יר;'ןא ג^דל^

 : תעש דובעל םיזוישק גוא ןע1עק;ד ך?א םאהד? יליפ^ *א
 תבש ברעל החנמ

 1 תוח מ קס 0*18*1 ברן םיי ם״חיח רסחא ם״יי םלאפינ מ קת יעסיוא חחמ רא{ תביי ב־ש עלא ידוח סנאו קס

 תוצראש הןןדד5^ר^<״ילוא^זדןאי :ודמ םלועל יבבומיבלל ודוה
 ב#1ט ריע ךדל ןומישיב ר^דיב ועת :םעו ןופוןמ ב־ועשמ חרזממ םןינק
 םסלרצ3:לאןכעמ:ף9צתתםזלב םש9נ םיאמ? םנ םימעך :ואצמ ^
 ודמ :יל ירוי :בשומ ריע לא ת^לל הלשל לזמ? םמיר־מ :םלימם-ליתוקוצממ
 ל^ח י5שי :בוט אלמ ׳דבעך ש5גו הקןנוש ש?נ עימשה י3 :םדא ימל ויתואלמנז
 ל9ע3 ענ3ב :יצאנ ןוילע תצענ לא ,ירמא ורמס יע :לסכו ינע היסא תמלצ)
 םאיצוי :םעישוי םזדיתוקוצממ םהל רצכ : לא וקעזב :רשע ןיאו ולש? םבל
 ־ייש :םדא ימל ויתואלת ודסח :ל חוי :קתני טריתורסומו ת^לצו ךשחמ
 ליו :ונעתי.םהדוונועמו םעש? ךלע םילוא :עךנ'לחכ יחי־וכי תשחן1 תותלד
 םהיתוקוצממ םהל רצב :,לאוקעח :תומ רעש דע.ועיני םש5ג בעתת לגא
 ימל ויסיאל?^ חקח לל חוי :םתתיחשמ טלמי םא״ףף ורבד חלשו :םעישוי
 הכאלמ ישע תוינאב םמ ידרוי :הנד? וישעמ ורפסו הדות יחבז וחכיוו :םדא
 הלעמ חור ־ומער רסאר :הלוצמב ויתואלפנו :ישעמ ואל המה :שכר םומכ
 ןעונר ובוח: :ג^תח הערי םשפנ תומחה י־ידו טומש ולענ :וילג םמורתנ

 רובשב ׳ר פ׳לגנ
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 תכש ברעל החנמ
 3 םאיצוי עויסזמממי םהל דצב ״ לא וקעציו :עלבתת םתמכח לען דו303
 ;םצעו דעלא םימ וקתטיייכ וחמשר :םהילגיש© "??דל ־זרעס ס£
 :והוללהי םינקז בשומבו םע להקנ והומ^חיוצכלא ימל ייתואחמו־וזןח לחר
 ;הב יבישר תערס החלהל ירפ ץרא ־ :ןיאמל םע יאצומו רבדמ תחמ ם^
 יריעוננוכיו םיבעל םש ב^יי :םע יאצומל ,ריז ץראו םע םנאל רבךמ 3?:
 דאמ וברל םהלבל :האובת דפ *7מ םערב ועשי תודש יערזב :ב^
 םיבדג לע זוב ךפש :ןוגל 'הער רצועמ תשל וטעמי :טיעמ!אל סתעתלי
 םירשיוארי :תוחפשמ ןאצכ םשי ימע ץיכא בגשל :דקל אל והתנ םעתד

 י :ץירמזו ונןופתל הלא ־עשר םכח ע :היפ הצפק הלוע ל?ן תמשל

 ןימיהמ ןעלע ןוהב אמגא? ןד99 ־שע ןול ןמ? ץמקת ישע תק״יפאד אוה
 יישקל אוה תנאן .אשנ יממ תאעבתא ןוהבו • ץלגתאל ןעלעו;ןןלגחא אלד
 רשע ןילאמ הילבח ןמ דח שירפאל ןאמ לכ ואגלמ הנאל ןימי .ןול דורעו ןא
 .חלמכ ןילמ ןינא .ןלימע רשע ןלאו •ךב שירפא ולאב הל בישחתא !ליפמ
 אל דל 'גיהגאל ןאמ תילו .ןול גיהגאך אוה תנאן .יגטיכ דחן ריצק ד!רן ךרא דח
 ץתמשג ןיחלפ והיגמ־ל ןול תניקת ץשובל • אלט? לכן? אל1 אתתל אלו אלעל
 ןתילע ןענמל ןישמל יבמ ץ9ט ואילקהאד ןא זטיקת ץפט ׳ימבו .אש;יגבל
 תראפת .אלאמש אעורל הרמג .וזח? אעתל ־ער .אד אנוקתנואלקתאן
 תוכלמ .שדק תירב תוא אפוגל אמיע דער .ןיקוש ןילת דוהו חצנ .אפוג

 הניב • יא#? ׳רכשיחס יתיא אחע ,דנב:׳ .הל ןנהק הפ לעבש הלות ,דפ
 ןוילע רלכ .טיהלא ץל תהתמנה ביתנ ץרת ןילא לעל .ץנמ בלה הבו אןל
 ןילפתל אתפקלקוהיאו תלזוא תישארמ דיגמ רמתא הלעל .תטלמ רתנ והיא
 והיאו .תוליצא חרא והיאד (אדו ץאו א־,ד דרי ״־ ה׳ס) םש והיא וגלמ
 -־ויקש אוהה? ינלתאו א;ליאל לשאל א״ימכ יופנעו,יועורלב אנליאך ויקש

 אוההב אנליאל לשאל תובמס תבס תולעה תלע אוה תנא םעל1ע,ד ןובל
 ןוימד תיל ךבו אפוגל םית י,ריאל אפוגל אתמשמ והיא יעיבנ אוההו .ועיבג
 ןוהנמ תליפאו אעראן אעש תאלבי .רבלו ו#ל המ לכמ א#ד תילו
 ץבשעל חעד אתנגו ץאשדו ץנליא אעראכי אמש א:בכוכן אלהמו אשמש
 ןטהגהל ךיאו ןיאלע ןוהב אע־ןעתשאל אש;ימו ץגטן ץפועו ןדיעבו ןודרו
 רבל ללב ךב ערל תלו יאתהו יאלעמ ןאעדעתשא ךיאו ןיאתתו ץאלע ןוהב
 ץראו אלכ לע תלע עדומתשאתגאו יאתלו יאלעב (א־זוחי.*'־)אליהיתל ךע

 .איכאלמ ואילקתא ןוהבו עירי םש הל תיא דר לכ חי9ם לכו אלכ לע
 ..והלבל ומילש אוה תגאו ןהמש לכ אלממ את תנאך עילישש ךל תל תנאן
 םיכח ת4א.אתמשנ אלב אפוגינ ן,דמש והלב חאתשא ןוהנמ קלתקת תגא רב!
 *לא אעדי.רתא ךל תל .אעילל ,־ונינב אלו ץבש אוה תנא אעי־ך ,רמכחיב 1אלן
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 עפש?•• הרובג והיא ןד .אשנ יגכד ןו׳דדהוע םופכ טפשמו קרע ןטאך עחלבו
 אדומע ׳י "'׳םמ



 תבש ברעל החנמ
 ןזוזיק יכמס ןחךו־קדין יגןז*מ.אשידק_ אחוכלמ קךצ .אחדמזמזח אדזכע
 ךל תיאך ואל לבא .אמלע גכעומ ךיא האזחאל אלכ .שדק תתב תוא ק־#
 תחמ ןילא לכמ ואלו-ימידר והיאך אעדי טפשמ ואלות יהיח אעיד:קי¥

 .ליא וספ ךדבע ץורי.ךנוצך לא ךדבע ךושמ.זמחרה בא שפנ דיד י ג ןמאו ןמא םלועל " ךחן :ללכ
 1 םעט לכו ףוצ תפונמ .ךתו ריד:ול'ברעי .ךרדה לומ לא היחתשי י
 ..הל"אנ אפר אנ לא אנא .ךתבהא תלוח'ישפנל םלועה רז האנ רודה
 :םלוע תחמש הל התיהו״אפרתחו קזחתת זא.ךויז םעונ הל תוארהב י
 תוסכנ המכ הז יכ .ךבוהא ןב ־לעאנ הסוחו .ךימחראנ ומהי.קית ו
 אנ הסוחו יבל הדמח הלא .ךזע תראפתב תואךל יתפסכנ

 :םלעתת לאו
 .ךדובבמ ץרא ריאת .ךמולש תכס תא ילע יביבח שורפו .אנ ,הלג ה
 ן םלוע'ימיב וננחו דעומ אב יכ בוהא רהמ .ךב החמ^ו הליגנ

 קשטגעב טפיל ןופ םינד
 ןדע זיא םע זא םהעו ןאס רעד קוי גזא ליטרע$א סניטסץנייוו טכא;רא־5 גיטיירק א
 רע לאד אקינ ךא;זיא גידו איד גוא טעפע ןיעזןננעיג קיט הפ הךיקע איד ראפ הע$
 ךא; טמוק איז ןעוו גוא .ןיעטנעב ט?ילץיל# לאן'־ןאס רעדזא זיא היצמ ךמג? רגח .ט?יל
 ץיק. ןידץצ טינ ןדע ראט קט וא טייצ רעד טלער וצ תקע ףיוא טקיל יד טיס רטכייל אח
 ןעקאט טינ ךיוא ה;ךין ץיק.אד רא^ ט?יל רעבא .ןיעט;ע$ טכיל לאז עדו ך בוא ןכאמ
 ךיז טרעוייק אד ןערר מא .טכיל אידףייוא זיץבידויךזארד^טי;בידוץיק_טאה סערעוו
 עךיא שעטנעביג טאה רע,םאוו ןאס םעך ףיוא :ץעסנעב טכיל ץילא רך זומ ץיא^ע^כיקא
 טי9 ץיסע־ ראפ וצ ןיבע; ריא ־ך? דס טכיל עא קעאוו 0א ךד ץלאז רעקידו איד ב
 ךאד טני'£ איז דלא3 אדו ,רעטרעוו ע$זג .ןיעסנעק טהיל"יפ ןאז? ןא רדיייק עץיע
 ,חוצסא ןאו;אזצ ןיעסנעיג טכיל ערהיא טיט םא; ץפ םידוא טע!ע טקזק עגייא קוו רעקא
 אל זיזא טיד רעד ךאנ זפעמנע| איז ןעוו טנידד ךא;רעד גוא ןיעסקק טכיל רמירפ איז לוח
 ךא; איז טאה ,היצמ ץיק.'טינ טאה איז םאו; ך .ןאמ ןא ץ יע נוא (ףיי ןא ימא)ןיעאוו 0א ךיז
 רעמראב רד הן?עג רך ןופ דניירפ דד חא רע םאוו ת״ישה ם;יימיג חא סאד שפנ רידל
 ןאוןלאז רע טסייהםארץליווץידוצטכענק;ץיךןעהיצץכאמטטלאזוד דטא?
 ןייד ןיגעק,ןיק.וב ןיז לאז רעי יניא ץא יוו י ןימימ לאן םכענק ןיד']לימ ץד ראן
 עלא :וא טייהסיז ערא זא רעמ ט?אש*זניירפ ןיד ץז םיז םיא לאז םנז טייהנייש
 קגארק זיא המי#? ץיש.טלעמ רדןופ טייקרעטיול רד ת־ישה זיא םאר יתח :ןיקאמשיג
 ץזייוו ןאט ןיד טימ טייהקנארק ריא ןיפ ריא לייה 'ךד טעב ךיא טפאשביר ץד ןיט
 טרייהיג טעמ :וא ץק־ואטש ךיז יז םעמ םלאמאד טייקרעטיול ןיד ןיפ טייקסיז ד ריא
 לאז םע קראמש זיא רע טאוו ת״ישה ק•"' :ריירפ ץא וצ ץז ריא טעמ םע :וא ןירעוו
 םאמ קרא? עטבילאב ץד ףיוא ךיז םעךאבךע.:נוא םייק.מיראבך5ן ןייד ןעמורב ןאן
 וט ךיא זא גנאל ;יוש זיא םאד.רעמאפ ץא ייב ןוז ןייא יוו טבילאב רד ייב קץז ד

 ןייש ןיטסולג טוט םאר .טךרראטש ןיד ןופ טייהנייש םאר ןעהעז ןאמ וצ ץטסוליג
 ראפ :וא'ןיקע^פגא ךיז וט ׳*מ :ןיליוהרפ טינ ךיז טסלאז :וא ךיז םדאברע ׳ןדאה
 ןופ דגאל םאד ןירעוו גיטכיל טעמ סלאו״ואד קעדוצ ןיכילדירפ ץר רימ ףיואימיירפש
 קדב :וא ןינאה ביל ךיג זנוא טסלאז ח רד טימ ןנזיירפ יזיז ץלעמ רימ דובכ"ץל
 םעד ןיא ימ ץנילעזטייל ז:וא טסלאי נוא'טייצ ד קמוקיג ןיוש זיא םע ןעד ק־םהב י

 וכל ::עט עץראן> ד ׳ר פ״םמם
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 ןיששנעב טכיל ן־ם םיניד
 טכיל איד * ןע9 ימ■ ־יח• ג אי־וסיסמא .ן* הךי?ו׳ עקיזי#
 ק דעה אך םייא קק סירמ׳ קיי קחייייי ?י "י טעיי רעקרעוו עוןו1
 י :המל *יד םנא8 ןג© :אי1ר6עןירפא נ*ע^ילגאומ׳רא&אזיאאי!

 ויתומב ונומ? ד8׳א םלועה ךל© י0י,דך< ע ו־״יא ךור©
 ומצו

 ♦ תבע
♦ 

 בומסוי םי•

 :בוט םוי

 ל? רנ ד ־ :
 ר*נ םוי ם• תןע םיא

 םירפכה'םויסתב#> :בוט םוי לעו תבע
 נ** חו*ם נמג*רךגןו ך .יגיחחע סינ קס םנאז ז*• גמ עדעדנא אך .ינייה* הכדנ יך א־ז קמ ם*ז בוט ם1יםוא
 ;וגדדיז־׳ ץעמ םינ ןיוע אי ףראדטעח* ןזח רנזד קוי םן*נ יינ ר*נ םוי נ* .אוי ןעס םנאז ר*?0וי הנס׳ה

 ":'הזה ןמא ונעיגהו ונמ?)יגיר׳כ&י םלועה דןל9 טיהלא ץ התא ךור?
 טאה טא; רעה רעז;וא סאיו שיק ת?# ןיביל םעד ד1בקל טא •)ינ ךנוא ד1ב$ טא;ד1ב#
 גואץד םנמנ ןע;עפ טכעך יז לא!?א זעצמ עיויל ך ןימאקיג ז;וא טאה גוא ןדעמ ז;וא

 :ןוצר יחי ןיי ןמא תו־בתה -יר©ל? יוו ןיי1 קגואווי;רזא לא; ך
 ןתו וניממ הרהמב שדקמה תד וניתובא יהלאו וניזאא 5 דןיבפל*ה ןוצר

 :ףתרוז־ד ונקןח
 :חתמ םיורנ שמ ץששמג םכיל ךאנ קגאז ונז הנחת וניימ ויינא

 ץלאזיד זא ׳ד^ח םע;יד טימ ןרל ןיד קגאדנוא בי1ל ךיא ם^ע ל# ונוב1
 ןע$א1

 םיש; ד ראפ ץ3ע/י; טסאה ת םאו;הן*מ
 זא ת;# ׳םמ ץא ןדיימ# לד םיממ ך ימ
 טביל ןי#ט;ער אוצ בייחמ ןע;ד רעי>יימ

 טימ ץל לאח^ח ץדנוא.טנאמפ גימירפ
 היצמ ד ןאמ " ןיי1 הריז לא! ?א זא רימ
 טיהענ ןיל לאז ךיא נוא .ראי טרעד;וה זיב
 ק ךא;םביל ך ןעלנדנא טי; לאן ךיא זא
 ץי1 טינ לאז סע,(־יםחה תיז")ג^<; רעס;וא
 סאל הליב? עמהעלנ ד הנצס יד ןופ הלילק
 ך ףו ביואה זיא סל םאור תל# ללח טהייה
 תוכז םעך רפ גוא .ןעמאזוצ הרות ע?;א;
 ןעקא;ןע^לייס ןיד ןופ טער בוא ךיא ףאק
 רימ טסאה וד סאוו רלניק ע;יים זא ה״בקה
 ץכעגרימ טסעוו בוא דקק ןיד טימ ץ5עמ

 הרות רל ץפ טכיל יד נוא.הלילןר ת?# יללסמ
 טי;ןלא;ייז זא ןינרא ד ןימייל רל ד לא!
 ס? איוו .תוריב? ץא ץרעט ל#?ג היילק
 םאל יי*כ 0,קי31 "יי״י ןי^זן^? טייפ#
 זענימכד ןעלאמג ץא ןנץדסיקידצ ד םמייס
 .טייהימיל גאמד ריפ טייג דייא יו)געוו
 ץא ז?ייג עעירפ טי; ד גרא חלפאכ םדז שר •ןדדו
 באה ךיא סאיי)'ה!תוכזלו .ס;רעמצניפ רל
 רעך ןיא שדק תלש ןע>יל םעל ןעקטי;ןא
 טימ טניי#א3 םיא גוא דובלסיור;טימ טייצ
 ךיא זא ה״ננקה ךד ךיא טעל (טקיל ע;יי#
 דימלת רעדניה ןדאל אוצ ץיזהקוזלא;
 דובכ'בוא תסג ןעלא5ל יא; ?א זא ׳ םימלח
 ץראינש טיג לא;םיגפ ןייס.ןטלעוי עליד ןיא

 :ןמא .טלעוו רע;ע:ףיוא יד ןופ ןדעו;
 :חנומ םיורנ סיס תנש םיא ןעמ מנאו העות יד

 םעד טגילייהיג נוא טהורי;טקאק וד הור יד טא;ךד ראפ אוצ טקיליויאב ןיד לאז סגן
 ., , .ערע!נוא ץפ טא;גוא טאנ,רז:
 אד ןופ רעפע#א3 רעד רע־נע#אב רע;;וא
 טימ טלעו;איד גבאפנא ןופ טלעוו עצ^אג
 ןיליו) ם'ע;יד טימ׳טיץרילידד רע;יך טלאו;
 ןיד ץליחו גוא רעמכרא!; עגיד ןילימ ינוא
 ר^ייק.נוא ץילא ןעי:;טמד וד לאר#י דץ?י;
 ןיירא ןד וטסעוי טייקגיבייא אוצ גוא רעמ
 ריד ןא זיא ר?נייק בוא :ךילציבייא גדייא גוא
 םנידכ טלעוו רע;עי גוא טלעוו ך ןריגער אוצ
 ץא טעלנעל ראפטסאהויד זאגאמסעד ץא
 ראפ ןימיורג טימ קיעמו ןיד נעמ םקע;יד
 ןיפא#א3 טסאה או־י טייהנולק גוא ד;אט^

 ׳" ?4רכבל

 עזןגא©
 קלאפ {ייד םהיא ןיא ןעזייר איצ טזן׳טנעבינ
 ריא ףא;ןי$י1ל אוצ ףאו; עןן:א; איד לאןזעל
 איי1 ןילאז גאמ םעל ןיא טעיה גוא נ?ורע;
 יי1 סאד ןעןר;ייךי5 ןילאז בוא הרמ ןע;ךע?
 :וא ןיבעל ןופ גאז? ע׳ןא ;אי} תוצ!;ןי־אן
 גאז? םעל ןיא ןיבע^ינ ןיזהב:ע9 םעל טםאה
 עסיור:אד ןע^אפטאי ינמ;ןעק.־0ן םאל
 דא אל אד טלעוו _רעל ףיוא טייק^פע^ע!
 רנעי הי1א טי־סי!^;עז :וא הור וצ !י;יי:ך
 ץפאיעב פ׳ט;עז? יעל ויא םעללעז וצ טלע;
 ןיי1 ט© ןיע ןנ םעל ןיא ןנמ־יזכ רעלאוצ

 רעפעשאכ
% 
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 תבשל הנחת
 *אטניל םאל ןעגע<פמ;א נ* רע$ע?א*
 *דקי# ץפ קיגעלקתפייא םעד.ןיפ קיש
 ןיפ רעה טלעוו רך ץפ רעה .ה;י;נש עקיייה
 םס;ד ךיא קלד עלא תא קרעיי גאא
 ראפ ףד טע? ךיא טס;יד רע;ייך רעסנאז?
 ןדעג טסלאז ריס וד סאד טייקלרייה רע;יד
 גאז? םעדי ןיא ט;ייה מייקטפע;עז הא הת
 ןעקא; קמייה ןיד ןעק;,אל תא קכיןל א*צ
 ט^א^אוד ד גתרע;ןדנ בא; ד עלא תא
 גיא טע?רא רעל נא$ םקעז קפעק; ריפ
 איצ ,רעד;יק תא זייפש קכעק;רד? טהאה
 רד? ביג,ת?ש קגילידך םער גאז? םעל ןילהע
 אוצ גוא ןעת אוצ טכאס גוא שפארק ךירא
 ןילא? ריגיא וצ טינ תא טא?יג קד ןיסלאה
 ק1 םאד גא^סעד ןיא ד;ין ןא$ וצ ץפ' ייז
 זא רעס טניליימיג גוא טגחריג טאל הקב#
 הא ןאס ןיימ גוא ךד? זאל תא געס עיא
 רמוא ןע;;יךכ רפ יצ ךא;קל ה?1זרעד;יק

 איוצטסחד ןיד ןפ5רהגן ץסי1ר? טד? םייצ
 עעמ קאעודתעליתג אד'קג^אפמ;א
 ד עקלעז אייב ןלע ןג ץא ןדד איצ טלקו
 הא טנילייהי^ נוא טוהעי; קבאה'ךד
 סית? ישד? זו?ש םעל' קמלאהי; ;יבאה
 ןייס לא!ת?# רעל זא שידייה תא עלה3ן
 גוא ןושארץ םלא רפ יוו ןיי] רע;ער$£ ריפ
 .טיוט ןיכי;םעל ץפ טזייל רעל םהיא טאץ
 טועקד ראפ ק3 ךיא 'טיעוו רעד ץפ רעה
 ראפ טסאל אוד סאל טייהרעפיז ץד ןיא
 אל אד עלא לארשי רעד;יק ע;ייל טךע;ך
 ןרילייה קד ןי־והגן גוא ק;ד?פע;נל תאיקהר
 ה?ך3 אד ןיכעג טסעוו םהיא אוד סאל נא9
 ןא גוא לאן ןא דעסא? רעזתא בקעי.ןופ
 ךארפש אד טעליוואכ קי] ל'אן םע .סא$
 םעקיס ןעקגאדי; אד תא ליומ ןי־ס ץפ
 רעפע^אפ קיס טא;רד ראפ אוצ ןיצ־ואה

 :רעקיל רל קיס :וא

 תבש תלבק רדס
 *דס? ייייק*!* *ידי ןזס רס .ח#רנ טל םינ קמ םגאו תב^ מ^נ סל יא דע׳סי לור תוז ב* םוי *

 וינפ המדרנ :ונעשל רוצל העדנ לל הנתנ ןכל
 ל לודג לא יכ :ול עירנ תורכזב הדותב 5
 ףלסמ ודב רשא :םד־ולא לב לע לודג ללסו
 והשע אוהו םיה ול רשא :ול'םידד תופעותו ץרא

 העדבנ הערכנו הלחתש;ואב :ורצי וידי תשביו
 ותיערמ םע ונחנאו ויניהלאאוה יכ :יונשע יי ימל
 ושקת לא :ועמשת ולוקב םא םויה ודי'ןאצו
 ינוסכ רשא הברסב הסמ םויכ הבירמכ םכבבל
 _* י ז 1 * -_ז ~_:_ז • ; • ־.•;־•:

 טא;וצ ןעגקז ץלעור רימ גוא טייג קלעדנא םוצ רעגייא ןיגאז ןילעוו םע ׳"ל העינ וכל
 ןדעלעפ ךיז ןייעוו רימ •יסיק, :רעפיעה ץקראטש רעזגואי וצ"ץראש קיעיו רד?
 םייאיו יכ :םיא וצ ןילאש דימ קלעוו 'גגאזיג 'טימ ברל ןייא טיס םיא ראפ ןעמוק וצ׳
 עלא רעביא יןלמ רעסיורג ןייא גוא ;רעפררג ןייא גוא רעקראמש ?יא זיא םאג
 דרע רעל ןופ ץכאז ענילייה ראפ עלא זיא יטנאה ןייז ץא" י ידיב י ישא :םיפאלמ

 ימי :םיא וצ ןענייז גרעב יד ןופ יןיוה ך תא .קששלאפ טכער ייז ףראדאב ןעמ סאוו
 מנעהענייזקבאהשעגעקתסך יקוא.טקאמיגםיאסאהרע״נוא ם!רדזיאםיא וצ־
 ר^באל .שא; ראפ פאקז יל קגייב ןייא תא קהוב רקז רימאל שמוק יאיבי:ץפאשאב
 תא שאג ר>ד;וא זיא רע םוראוו ינ :ץביוהיג ףי1א זתא שאה םאוו שאג ראפ ןעימ
 טריפ *דן םאוו ףאש עתיז ןענייז רימ תא .זנ;וא טעסאפ רע םא״וו קלאפ ןייז ןענייז דימ

 ןאק,ס? ןדיי ד וצ שגאזיג שאה וניבר השמ',שפאשביי תמחס״טנעה ענייז שימ זתא
 *י• ןיעטנייה ׳ר פ״יבבס
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 רדס

 הנש םיעברא :ילעפ ואר םג ינונחב םכיתובא
 ועדי אל םהו םה בבל יעת םע רמאו רתב טוקא
 :יתחונמ לא ןואבי םא יפאב יתעבשנ רשאמכרך
 וכרב ייל וריש :ץראה לכ ךל וריש ש־ןח ריש לל תיש
 ודובכ םדמ ורפס ':ותעושי םויל םוימ ורשבומש
 אוה ארונ דאמ ללהמו י;לודג יכ :ויתאלפנ םימעה לכב
 :השע םלסש יד ,םילילא םימעה יהלא לכ יכ:םיהלא לכ .
 תוחפשמ ייל ובה :ושדקמב תראפתו זוע וינפל ר־והו דוה

 החנמ ואש ומש דובכ ייל 'ובה':זועו דובכ ללובה םימע
 לכ וינפמ ולח שרק תרדהב ייל ווחתשה :ויתורצחל ואבו
 ןידי םומה לב לבת ןוכת ףא ךלמ ;ל םלוגב ורמא :ץראה
 םיה םערי ץראה לגתו םלמשה וחמשי :םירשימב םימע
 ענייז ןאש וצ לוק ןייז ץרעה וצ טעוו ריא זא ,טפאשביל ןייא וזא ןייז גאש ץניטגייה
 טאה הבירמ ימ ייב יוו וזא רעצועה ערעייא ץנאמ שראה םינ טלאז ריא ל" :תועט
 זיא םאוו םרא םעד ףיוא רבדמ רד ןיא יוו וזא .רעצרעה ערעייא שקאמיג טראה ריא
 טבורפיג ץטראד ךימ ץבאה ץיעשלע ערעייא טאוו י־" :השו;ןיךאוויג ןישוריג ןא
 םירצמ ץא קרעוו ענייט ןהעזיג ץבאה ייז עשיטאח .רעסאוו ןיבענ ייז ןאר ךיא ביוא
 םעד םימ טגירקיג ךיז ךיא באה ראיז גיצרעפ :טבורפינ םראפ ךימ ייז ץבאה
 שאזיא ץראהרעייז םאווקלאפ ץיאוזאןעגייז ייזזא טגאזיג באה ךיא נוא.רוד
 :געווץמגץיטץסיוו טלאוץנ טינ םראפ ץבאה ייז נוא .געיוו ןיטבער םער ןופ טךעק״יג
 לעוויריא ביוא ,ץראצ ןיא ןעוויג ץב ךיא זא ץדאוושיינ ךיא באה םער תמחמ גוא י־*

 י י :לא־*י.ץךא ןעמ טנייט םאר גנואור ץימ ןיא קגנייר? ייז
 רעד היוא גנאזינ עיינ ןייא שאנ וצ טגניז ץגאז ןילעוו ןירעךנא םוצ רענייא ׳חל ורי^י
 טאנ וצ טגנייז יי־" :טיעוו רד ףיוא ןענייז טאוו ערא ריא שאנ 'וצ
 • הידה עיינ ןייז ץרעדנא םעד רענייא רשבמ טייז גאמ עלא .ןעמאנ ןייז טביול בוא
 ענייז טלייצ רד רעקיעפ עלא ץשייווצ .רובב ןייז רעקרעפ יד ץשיווצ טלייצ דד יי״
 רעביא גיטכראפ חא רע .טביולנ'דעייז חא בוא םיורנ חא שאנ םוראוו •־:רדנואוו
 רבא םאנ ץגעקטנא טשיינ ראנ זענייז ןיוייה ןופ רעשעג עלא םוראוו ־־ :רעטעג עלא
 גוא טייקראמש םיא רפ זיא םכארפ בוא טייקנייש ייי :רימיה יד ןיפאשאב טאה טאנ
 דובב טאנ וצ טינ רעקרעפ יד ןופ תוחפשימ ריא ■י־י :שידקמה תיב ןייז ץא חא טייקנייש
 טגארש .ןטאנ ןייז וצייואר זיא םע יוו יובק ;ייא רזא טאג וצ םינ יני :טייקראטש נוא
 םקוב "י״ה :'שדקמה תיב רד חא םאר ףיוה ץיז ןיא ריא טימ טטוק גוא החנמ ןייא.
 טרעטיצ גוא .טייקיליייה טיט שניישיג חא רע טאוו שידקמה תיב ןיא טאנ וצ ךייא
 וייא חא טאנ זא רעקלעפ יד ןישיווצ טגאז יי־" :דרע רעד ןופ רעציז ריא םיא ראפ
 סיוא טינ לאיי יז זא טיירבינ ןא שלעוו יד טאה רע זא ןיזיוויג רע טאה ךיוא .חוכלט

 ט?שמ ץניטךאפ טקער ןייא טיט רעקלעפ ך טפשיט רע זא גוא ןירקי? טשיטילגיג
 יחסימ ר
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 תבש תלבק רדס
 זרגמ יצג? לכ ונברל זא וב רחאלכו דש זלגמ :ואלמו
 קדצב לבת םפשל ץראה טפשל אב יכ אב יכ " ינפל

 לפרעו ןנע :םיבר םייא וחמשי ץראה לגת דןלמ יי י :ותנומאב םימעו
 וינפל שא :ואסב ןובמ טפשמו קדצ ויביבס
 לבת ויקרב וריאה :וירצ ביבס טדלתו ךלת
 יי ינפלמ7 וסמנ גנודכ םידד :ץראה לחתו התאר
 וארו וקדצ םימשה ורית :ץראה לב ןודא ינפלמ
 לספ ידבוע לכ ושבל :ודובכ םימעה לב
 :םיהלא לכ ולז ווחתשה םילילאב םיללהתמה
 ןעמל הדוהי תונב הנלגחו ןויצ יחמשתו העמש

 דאמ ץראה לב לע ןוילע יי התא יכ :יי ךיטפשמ
 רמש ער ואנש :יב,ךא :םיהלא לכ לע תילענ
 םי.ץא קנייז טאוו ך םימ םי רעד .ןגןיירפ דקז !לעיו ירע רעד םיו? ליסיה יד
 .ועיירפ יזיז טעוויזיא ןעניוד טאוו ץלא ינוא דרעפ םאד !לעיי :ןעמערוטטי ץלעוו
 :ןעיגניז ךירא דראוו םעך ץפ רעמיוב ייד ץלעוו ןעמוק טעו;חישמ זא לאןק טסנעד
 רד ןופ רעציז יד ץט8#? ק?וקי;זיא רע ריידו .טאנ ראפ'ןייז טעוו ההטון׳ יד
 רע.טעוו רעקלעפ ידי גוא .םייןכיטכעריג טימ טלעוו ד ןיטפטיס טעוו ר? .דרנן

 :םייןניטפאהראוו ןיד טימ ןיטפשמ
 םע נוארלעיד ןעיירפ ךיז םערי העורז? 8>טאג ץלעוו טקעיפטנא טעוו םע זא דל־ "
 נוא ןיקלאוו רד ז" :ם!םעדץפ ןעל׳ניא ייד ףיוא ןיציז םאוו ך ןעיירפ ךיז ץרעוו
 םימ ןייז טעוו רוטטי ןייז ןופ גנוטיירג ןא םאד .םיא סורא ץיז טעיוו ריפענ רעד
 ןירעקאיפ טעוו םע,'בוא םיא ראפ ןייג טעוו יעייפ :טפשמ טימ נוא'טיין5יטכעךי4
 .טרעוורעצנאג דד ףיוא ןיטכייל ןירעוו ןינןילנגיענייז :רע;ידיילאב ע;ייז יטורא
 וצ ןיירעוו גלעב ך ־־יי :ןירעוו טרעמיצ רעד יז םנהו ןיצילב ך ןהעז טע״וו דרע יד זא
 יד ייימיזטלעוו רעיחא;רד ןופ ראה דד זיארעםאו;טא$ ראפ',םק.אוו'יץו'וזא ןיי3
 וידעוו ןידייה ערא נ1א .טייקיטכעריג ןייז ץרייצ'רד ןילעוו לימיה םעד ןופ םיכאימ
 טאוו ך ,ןלעוו 'טמע?ראפ ןייעוו רעדריי!1 יד קנילםאוו־עלא י״י :לויכ ןייז ןהעז
 רעטעג ערא .ןייועוו טמעש ראפ יחוא ןילעוו רעטעג עטסינ ערעייז טיס יחז ןמיראב
 ץא ןאשי;םאה טאג םאוו המקזנ ך ץרעה םע\ו ןויצ זא יימש :םיא וצ ץקוב ךיז ץלעדד
 ןעיירפךיוא ־ןיז ץדעוו הדוהי ןופ רעפרעד ך גדא .ןעיירפ ךיז יז טעוו טנייפ עריא
 רעט^רע ?יוא ןייא טסיב טאג וד םוראר יכ :ןאמי; טסאה 'וד טאוו םפשמ ץיד ץגעון
 ביל ריא ינזחא :רעטעג עלא ףיוא טנייהלע רעייז טסיב וד .םלעוו רעצנא; רעד ףיוא
 ןופ רעבייל יד טיה שא; בוראו; ,זייב 'ןעוט^או;יד שנייפ יפאה טא;ןופ רעבא,ד

 עגייז ,ר ש״סקס
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 תבש תלבק רדס

 ערז רוא :םליצי םיעשר דימ וידיסח תושפנ
 םיקידצ וחמש :החמש בל ירשללו קידצל

 :ושרק רכזל ורתו .
 ול העיגוה השע תואלפנ יב שדח ריש י;ל תיש רומזמ
 םרגה יניעל ותגמש:יי עידוה :ושדק עורזו ונימי
 לכ ואר לא־ושל תיבל ותנומאו ודסח רכז 5 ותקדצ הלג
 וחצפ ץראה לכ ייל ועירה ז וניהלא תעושי תא חא יספא

 "־ '־1 :הרמז לוקורונכב רונכבלל ורמז :ורמזו ונתו

 יי :ץראה טונת םיבורכ בשי םימע ומרי ־ןלמ יי רשימב םימעו קדצב לבזי טפשי חאה טפשל אב
 ףמשיודזי :םימעה לכ לע את םרו לודג קצב יי
 טעייזינ חא טקיל קא יי• :םיעוטו ד ןופ קזליצמ יאדוב ייז רע שעוו םידיסח עגיי!
 טיירפ יי"" :דיירק טיירביג ןא חא רעצלעה עניטראפ טקער יד וצ גוא .קדצ םוצ
 טא; וצ טביול גוא .טאנ ץוא טנהיעליגיןא טייז ריא םאור םעד טימ םיקד? ריא יקז

 :ןעקא;ץגילייה קז טנא!ן רד קמ זא
 רנן םוראוו .גנאח? עיינקא טאנ וצ טגניקאבל דית5ןר ףיוא טייג רומזמ רד ד1םןס

 יק.ןופ ףליה ץיק.ןבאה טי; ף־ןאדאק רע׳רלנואוו ןאשינ טאה
 רעירפ ייייי :םערא רגילייה ןייז גוא םיא טפלעה שנאה עטכער קז

 קז רעקלעפ עלא ־וא? שקעלפנא רגן' טאה שקיה גוא .הנןושי ד םיאיבנ וקוח ןיסיון
 ןעוויג חיקבז? טאה ־ש םאוו דמד קז שקניילי;טא; י-י :ףלח קז גוא טייקטבערי;
 -שרעוו דמן'ןיא ןעץיז םאוו עלא .ץרוי יד ןופ דניזיג זיוה סעל וצ םייהראוו קז שיק
 רעד'ןופ יערא יריא םא; וצ ץרא# שופ יי׳־יי :טאנ רעזניא ןופ ףלח ך ןהעחג ץבא!ד
 טימינוא רילפא םימ טא;וצ טננל י"* :טא;וצ טג?יז ינוא ריומ דעייא טניפע .טרעוו
 ריא טלאז רפוש קא ןופ רוק ןייא םיוק נוא ץטיימורטטיט תייזי״ינ :גנאזיניןופ רוק ןייא
 חא םיאיןיא סאוו םעד טימ םי רד "י• :תובלמ ןייא חא רע סאווטאנ ראפ ץלא#
 :ןקערוטש יחוא ןיעוו ןיצל ריא ץא םאוו עלא נ'וא טרעוו יד,ןמערוטש טעוו ץלנאה ר@
 גיעב ערא .החמ# תמהמ רערעדנא רד ףיוא טנאה ןייא ץגאלש ןילעוו ץכייטייל ׳י״יו
 קדןוקיג חא ר3ןליידו טא;ראפ קז םעוו החמש יד ׳ח >נ*> :קגניז ןירעוו רעדנאנאק

 טימ רררעפ יד נוא טייקטקערינ טימ טלעוו ף ץטפטימ טעוו רע .טרעוו ד ןיטקהמ
 :טמוק ם? יזא יוו ץכירמיא טפשמ ןי;יטראפ טכער קא

 יפצ י ז םאוו םאנ ראפ .ןיועטיצ רעקריעפ ך ץרעוו טגיניקיג ץבאה טעוו טא;זא ;
 טאנ ׳ה :#ע;רעטי? תמחמ ץלאפ וצ םוא ץגייב טלעוו יל קז טעוו םיבורב יל ףיוא
 •רעקלעפ ערא ףיוא ןיבי וה רד חא גוא .םיורנ רע'זיא ןויצ ןיא חא גגינואוו קז סאון

 י 'וידי *ר פ״סנמ
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 תבש

 בהא טפשמ דולמ זעו :את שודק ארונו לחנ
 התא בקעיב ההדמ טפשמ קרשו? ,רתמ
 ואת םו־תל ווחתטתו וניהלאיי יטנח :תשע

 וי
 רברי ןנע ־וטעב :םנעי'אתו י לא םיאלק ומש
 התא'וכהלא יי :ומל ןתנ קחו ויתדע חמשי םהילא
 :םתולילע לע'םקונו םהל קרה אשנ לא םתינע
 • :ן ! 1• • •• * • • יכ 'ושדק ־חל ווחתשהו וניהלא ל.יסכת

 :ונתלא ל שחק
 יא ונה :זעודובכילובדסלאינניקובדדו■^ רמזמ

 יי ילס :שדק תרדהב י;ל,ווחתשה ומש דובכ
 לוקחבב י:לו|ר :םיבל םדב לע־י^ םיערה ־דובכה לא ם%ס

 הניטעראפ םיורג ץיא חא טאנ רגילייה רך ליוו .ןמאנ ןייד וצ ץביול ץלעוו עלא ייי■
 .ט־>ז^? ץטוג ריא ןא? וצ ביל טאה םאוו תוכלמ םעד וצ זיא טייקראטש םאד נואייי
 הרות רד ןופ םיטפשמ ח .גיטראפ טכער חא 'יז םאר הרות ך טייירביג ןא םסאה ח
 רד י״י ןאטינ םאד וטסאה בקעי.וצ ץ2ע;יג ןעןייז םאוו דייר עטכע־ץג עריא נוא
 םיורנ ןייז טתעז י" :עלייה חא רע ליוו סיפ עןי1 וצ ךד סקוב נוא םא{ רזנוא טבייה
 חא דאומזל נוא רענידאב עטסע־מ ך ןופ ןעומל ךאך ונייז ןרהא נוא הטלמטייקלייה
 ץנעלפ ייזיחי!וצ ללפתמ ןמאל ןיי1 ץפח ן* ןינעלפ םאוו עמסערג יד ןופ ;עומנ ךאד
 רע טנעלפ חוביוןל סייורל תמחמ יי"־ :ץדעפטננןיי! טנזעלפ רע נוא טאנ וצ ץפוי
 נוא הרוח ןייז םיהינ ץבאה ייז לייוו .יי!טימ ןידיייר וצ יייז ץנחניקלאוןא םימ ץעלןוק
 דימת ייז טנעלפ טאל רעזנוא עשיטאח "חל..׳" :ייז וצ ץבעקנ טאה רע םאוו קוח ץי!
 ערנחיז ץדוי יד'ץי!לחומטסגעלפ'טא{וד גוא .ץפורינ םיא ץבאה יי! ןעווןידעפממן
 ףיוא ןעדיג םקונ ךיז רע טאה ץגעווטסעד ןופ נוא ,תולפת עךעייז תמ׳ימ תוריימ
 ןיבראטשינ ק;יי1 ןרהא נוא הזעמ היארהו טקנייזנלנ טינ ייז טאה נוא קרעוו דעיי!
 ךירדמ טינ רדניק.ע{ירטאה רע'ליידו ץבךאטשינ חא לאומש גוא הבירמ ימ תמחמ
 םענייה חא רע יוו טךנילייה םיורג ץיז ןעמ טהעז קנאד ץפ ,יחא טכער יוו וזא קומנ
 נרא5 ןינילייה ץיז וצ ךיז טקוב גוא טאל רעזנוא טבייה רעד י־״י :םינן אשונ ופין

 י :גילייה חא טאל רעזנוא םתאר שךקמה תיי1 רך חא םאד
 ץבאה טאוו עקראטמי ד ץפ ־חניק ריא טפניר שטאג וצ ןא ךייא טיילג יייל דומןס
 12אג אוצ פא טינ .'תובא איד ןעמ טניימ םאד טאנ קנח וצ טקראטשינ ךיז
 ןייז ראפ טאל ראפ ןא ךייא טיירג יעי :םיא ןופ ץלא זיא טייקראטש עלא גוא רובק
 םאר לז> :טייהילייה ןייז ןעגיישאב שמ טאנ וצ ץקוב ךיז טלאז ריא ןעמאנ ןעכילרעה
 דובכ םיא וצ רעהיג םאוויטאג .ףוס ם!ןופ רעטאוו םעד ףיויא ןיזעומג חא טאנ ןופ 'לוק
 קא וזא טימ חא לוק שמא;לצי :ץרעסאוו לפ ףיוא טאנ ,ןמךוסש טכאמינ טאה רע

 חכ 'י
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 תבש תלבק ד־ס
 :מ?ל5זואת*!וז;ר9עהםיחארבעי ליק:רןלן>
 2 ליק :םימ־ך יזג וס? ןי׳*ף ןונבל למ ומכ !תיקרה

 2 )0:ימעל זע'ו ו םלועל ךלמ :30 לטל לובסל ל
 :םילשנ ומע תא ךדגי

 :ארונ ונרהט ונכ;£ ףסע חנו ל3ק. :הלח$ ריתת זן;ימל תלך; חכ3 אנא
 דןתןדך¥ .יטש םדרט םכךב :םר״ש תכ?? ףךוחל ישלח רוב; א; "

 .,ךמ לקעל הא;דיח: :ףתלע לה; זןבוט בור? שורק קש :םלטגדיטח
 ¬זוב? םש ףורן :תומלעת עלוי ינתןרעצעסשו לכ,ר וגתעוש :דןתשדןכ יבכוז

 :ד^ו םלועל ותוכלמ
 הנל :הקבקנ תבש ינפ . הלכ תארקל ידוד הכל
 דחא יי .דחוימה לא ונעימשה .דחא רובדכ רוכח רומ ש
 "לי 1 :י הלהתלו תראפתלו 'םשל .דחא ^שו *
 שארמ ♦הכך־וה רוקמ אדל יכ ,'הכלנו וכל תבשי תארק ל
 הכל ן הלחת הבשחמב השעמ ףוס .הכוסנ םדקמ

 יז•!. ז ז ג 1, *9 • !ן . • 1 ג /•ו•״ •

 בר .הכפקה ךותמ יא? ימוק .הכולמ ריע ךלמ שדק מ
 ןנעט טכע־וב לוקםטאנ:טייקנייש טינה זיא לוק שטאג.ץימש םיואןאק,שקעמ רך יוותב
 ייז טאה גוא ־־יולי־י :ןוג?ל דיאוו סעד ץפ רעמיוב ןנעטייך טכערב וצ טאנ רמיוב
 :רימ ליזיו](# יוו ןננורפשינ ץבאה תעב ייווצ ייד בלאק.ןייא יוו ןעגנךפשטבאמי;

 טכאמ טאג.רבדמםךןדעטיע טכאמלוק םטאנ :רעייפ םאל.פ םיוא טקא,ך לוק םטאנ•
 ידי יוו קראמש ןץ_ז םאווד ץלעטיצ טכאמ'לוק םטאג :שדק רבדמיטעיד ץרעמיצ
 יי :רובב םעדיץגאז עלאץעוו לביד ץי1ץאנוא.רךלעוו ,ןיקעלפטנא יטומ נו'א ,ןדלא
 זיא רע נוא ץציז דורו.טעוו טאנ בוא .ןעומג זיא לובמ רד ז אי ץלא ץסעזיג זיא ט:אג
 ,םאכ יי :אד טינ טאנ ןייקדעמ זיא םע זא קסיר ןילעוו עלא םאד גיבייא ףיוא ךלמ ץא
 :םולש טימ קלאפ ןד ןישטנעב טעוי טאנ ,ןבענ רע טעזו קלאפ ןייז וצ טייקראטש
 םעך ץרעוו רימ הל? ץפורינ ט־ןעוו םאו;ך חבש םעד ץגעק טניירפ ןיימ ייכ יייי ,ד?ל

 :ןעטענוצתבש
 תורבדה תרשע עמסלעיד ץא טייטש םע,טאוו תבשה םוי חז# רוכז טראוו םד רוס#
 ך תורבדה תרשע ערעדנא ך ץא'טיימש םע טאוו רומש טראוו םיאי גוא
 וייא ןזח גאז ןייא ןיא ןדעה טכאמיג טא;רעטגיצנייאיג רד זנוא םאתו רטרעוו עדיי?
 ןייז גוא ה״בקה ןער לאמ ץא ףיוא ד;אנאב רעטרעוו ייווציץדייר טינ ןעק שטנעמ
 4 ^ ^ ^ ^ ^ > 4 ! 444 44 • 4 * - 4*1 44 4 > 4 444 ^ 4*4 . 4 . 4 4  ^ . 9 י ״ ^ •2

 :גנומיראב וצ נוא טייהנייש וצ נוא םש ןייא וצ םיא זייא םד גוא .םנייא ץלא זיא ןמאנ
 דד ןופ לאווק רד זיא יזיןעד ץג ןינעקטנא חבש םעד ץלעוו רימ רעהא ט״נ תאקהל
 בייה ן$ז ןופ.חבש ןופ טשטגעבי;זיא ךארי עצנא;יד ןעמ טניימ םד הכרב
 עלא ןופ טצעל םאר זיא חבש עשטאח .טשרעהיג יז זיא טלעוו ד גנופאישאב סאד

 :הבשחמ ןייז ץא ת׳ישהיייב רעחפ ץזעוויג רעב!# יז זיא ק־לעוו
 ׳ר פ׳־םדס
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1x1 תבש תלבק 
 די אוהו .אכבה קמעב תב# ךל
 ־:־ ז , ןזז־| •:״ : ״.*♦.• יז

 ימל :ן

 חכל
 1י לע.ימע ךתראפתי־דגבישבל1 :ימוק רפעמ ירענת ה

 :הלאג ישפנ לא הברק .ימחלה תיב ישי ןב
 דוע.סוע-ירוא ימוק ךר1א אב יכ .יררועתה יררועת ה
 "ל ׳ יי :הלגנ ךילע יי דובכ ירבל ריש
 ךב .ימהת המו יחחותשת המ ,ימלבת #לו ישבת א ל

 ן ץ • ••• •• — ן • —• ן • • • ■ ץ • •• ••

 ע ריעה התנבנו .ימע יינע וסחי
 שישי .ךיעלבמ לכ וקחרו 1 ריסאש הסשמל ויה ו

 • יי י* ז : ־ : _ז | ד ז:

 הכל

 הנל :הלכ לע ןתח שושמכ .ךדו .,
 ןב שיא ד!לע .יפירעת יו תאוז,יצורפת 'לאמשו ןימ י
 הכל :הליגמ החמשנו .י יצרפ *
 (החמשב ט׳ייב) התב םג ,הלעב תרטע'םולשב יאוב
 יאוב .הלכ יאוב 1 הלגס םע ינומא ךות ;הלהצבו
 חנל :אתכלמ תבשי'הלכ יאוב *׳'נ ״׳״לב ־**י :הלכ

 ז::־ ז ־ ז ־ "

 ףדקת ךרבב דימלץילע רמאו יא תודוהל בוט :ת^שה םוא ריש רומזמ
 *יגסחמש י? :רונבב ןויגה ילע ל^נ ילעו רושע ילע :תולילב ךתנומאו

 גנורעק רא6 יד ןופ םיוא ייג גוא ףיוא יישש םילשורי.טאטש עכילגיניק ח שדמו?
 רד ץז טעוו ה־בקה נוא גנונידו רעד לאט ןיא ןיציז ןייד גוניג ןידש' :זיא םע

 :גנומעךאב רד ןייא ריד רעביא ןעמיואב
 עעיד ןא ךר דיילק גוא קלאפ ןיי© ףיוא ייטש ביוטש ןופ ןעלקאש 6א ךיד ומ ירעעד־ז
 .םחי תיבןופ זיא אד רך ישי ןופ ןיז רד דוד ןב חישמ ךרוד רךיילקעכילריצ 'י :י

 : ץזיילדן יז ר גוא לייז ןיימ וצ ןענהעניג ךאר ךר ייז 'טאכ ץוא
 ייטש .ןעננאנינ רעטנוא זיא םביל ןייד ץוש ןעוו ךיד קעוורע 'ךיד קעוורע יררועתה
 שטאנ .גנאזינ דירינוא ףיוא 'ךיז ךארו ףיוא ךיז ךאוו םביל ןיי© ףיוא י:

 :טקעלפקגא ריד ץוא זיא דובכ
 וטשופ םאוו.ןיךעוו טקאמש ראפ טינ נוא םמעש ראפ רעון טינ טסלאז וד ימעז >6
 ןי^ישאב ךיז ןילעוו םילשורי רר ץא.ןעמור3 וטסוט םאון גוא ןיגייב רעדיג ךר

 :ןיפיוח ריא ףיוא ןירעיוו טעיובינ רדיווילאז י טאקש ר נוא קלאפ סורא ץ©
 ץרעוו רעכדאד ראפ ע;יר עלא גוא טביור אוצ ץיז ןירעוו רעביור ענייד גוא ויהו
 ךיז םלא ךיילכ ןעיי־רןג רר ףיוא ךיז טעוו טא;ןימ ■.ץרעוו טרעטיייוורעד י ־

 : הלכ ןייז םימ ןתוח 'ןייא םיירפ
 ח׳ב טאנ נוא ןיקראטש ךר וטסלאז טייז רעקניל רד וצ נוא טייז רעטיער רד וצ ןיסי
 ךרוד ןירעוו טגיטקול ראפ נוא'ןעייר? רךךיז'ןילעוו ריז?נוא ץקחאטש וטסלאז '

 י :ץרפ ןופ םיזרא טמוק 'רנן טאוו חישמ
 יי ןישייוץ ץטסול טימ גוא ןריירפ םיזב ץוא ץורק םטאנ :וד דירפ טימ םוק יאוב

 :הלנ וד םוק .הל5 וד םוק.הלונם םע ץסייה טאוו לארשי ןופ עגיביולג
 אי ׳ר ס׳סקס

 1 ו•

04 
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 תבש תלבק רדס
 *6־עבשיאףיתבעחס יקס? דאמ " ךי^עס^הס :ןהא ךידע&עםכ ךל?כ3
 םל9?הלןיאילעפלכזצימכימומכםיע#רחר$ב :תאז ןיב:אל.ליכ?3ע2-

 ילעפ לכודרבח:הנאי ףיב* הגה יב ,ך ףיכ* המ י?:" םלעל םחו? התאוזדע ידע
 םיערה ילעיםדנןככ ירוע? יניע ט־גתנ :ןמח ןמ^ב יסלב יג־ק_םיאךב םרקו
 תזרימב :יתיבבםילותק :ה#:ןונבלבזראי> חך$:רהסכ קדצ:י#*ז

 יריצ :ן ר£ יינ דימ? :ויה:םינמזרו םי#ל הכי&׳כ ןובונ:דוע :זלד?:
 :13 התלוע אלו

 זאמ ף^הב ןיכב :טומת לב לבת ןוכת ףא'רזאתת זע ״ טיבל עבל תואג ךלה יי
 תולוקה *• ם:בך תורה;ואלמ ם?וק תורהנ ואל׳;״ תורה; וא£׳; :התא םלועה ״
 •ר*; ךסיכל דאה ונהאג ףיתודע :" םורמב ירידא ם:יבבללנ םירדא םיבר םמ

 י־ק :םיה:ךיאל :ן זעלק
 : סאד קמ םגאז ןכרנ ראן תנ^

 אתתל תדחי_תא יהיא יכה ףוא דחאב'אלעלןחחיתמ ןונאך אנוע
 ךידב אש־זוק דח לבקל דח אלעל ןוהמע יוהמל דחאד אחב *
 תדיבעתא יהיאד דע הירקיד איסרוכ לע בדעאל אלעל .דחא אוה
 אזר אנמיקוא אהו דחאב דחא ייהמל חיליד אנוגכ דחאד אז־וב

 :דחא ומשו דחא ייד
 אזר הלע ילשמל דחאך אחב תדודאתאך־ תבש יהיא תבשך אח
 אריקי. אישלוכ תדחאתא אהד אחבש ילעמד אתולצ .דחאד

 .האלע אשידר אכלמהלע ירשמל תנקתתאו דחאךיאחב יאנידמ
 ןיניד לבו .יארחא ארטסמ תשךפתאו תדחיתאיהיא אתבש לייע דב
 תרטעתאו אשידק.וריהנד אדוחיב תראתשא יהיאו חנמ ץרבעתמ
 אנידד 'יראמו ןימח ינטלוש לכו ;אשידק אכלמ יבגל {ירטע המכב
 רב> ןימלע והלכב ארחא אנטלוש תילו הענ ורבעתאו ץקךע והלכ
 אשידק אמעב אתתל תרטעתאו האלע וריחןב ץריהנ אהפ^אוסדנמ
 אכרבל את1ל?ד אתחיש ןידכ ןיתדח ןיתמשנב ןירטעתמ והלכו

 ■ונו וכרב .שידק יצח : ןי£נאך וריהבי.־111113 .יזל
 :זןי1א סאד ןעמ םנאז תודדריג סניבאד קס ןנחו * * ׳ 1

 :ן ?רכ אתכט׳ 'לעהך אד אקח האי . ךרבהד " תא וכרב רמולו
 ויק?׳ לכ הינמ קי־ןנד רתאו ידז!אךזקהה ןאקלבל וקיפא אד .ךרבהה ־ •
 דקבמה היל ן נ ירק אה:ק_ תאך אזרכ ארוק? והיאד ןיגקו אלכל האקזעאל
 ךורב יהיא אלו רענ םלועל וה?כ אה שתה ןאטהד ןריקו א7בך אעובה ודיא

 ׳ןכו התא ךורב :לעו 071$, ־^£5 ;י י

 . תיברע תלפת י י
 : ןא אד קמ םבייה קכאוו רעד םוא

 ותיחפי אלו דועירפכי!םוחר אוהו
 '־ ־*י :ותמח לכ ריעי

 רב טיג טעוו נוא דגיז ך ןיבעג ראפ טומ רע רגימראברעדא זיא רע נוא ■"יי אוהו
 ןיכראד י : ׳י.-<£>
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 תיברע תלפת
 :ץ אד ןזס **״ה בו■ םזי סרא מא תנ* םרא

 ואי? :תולילב יי תי33 םדהועה'" ירקע לכ״ תא ונרב הגד תויעטה ךיש
 זדירת ט?וי :ץראו ס*# ה£ע ןוידמ ; ף?ינ: :״ תא וכרבו ז?ך$כם3די, ־
 תרצ תעב םזועמ ץס םיקי־ןצ תעושיתו :ידד לאל הל$ת יסע.תרוגי ה^לכו ידסח ץ
 ב#םןןןנ? ת1א;צ ץ :ופ וסח יכ םנןיז5׳1ר,םימן׳ךגם$ל3ן םטלער ץ םדזער
 ךלסה העיגוה ץ :־־נ ך? חטוב םדא יר?יא ת1אבץ ץ :״־ג הלס בק?? יתלא ־ונל

 ־"יק ימי :־ר ונאך!ך םויכ ונעז:

 :ךרבמח ; ת** וכרב ןיח
 :דעו םלועל ךרבמה ל ךורב חיק

 יי התא דזי
 םירעש ורתופ המכחב םיברע בירעמ
 םינמזה תא ףילחמו י םיתע הנשמ י האובתבו
 עיקרב םהיתורמשמב םיבכוכה תא רדסמו
 ךשח ינפמ רוא ללוג הלילו םוי ארוב .ונוצרכ
 הליל איבמו םוי ריכעמו ׳ .רוא ינפמ ךשחו
 ךורב :ומש תואב? י הליל ןיבו םוי ןיב לידבמו

 י :םיברע בירעמה יי התא
 תוצמו הרות .תבהא זקע"לאךשי.י תיב םלוע תבהא
 וניהלא יי ןכ לע .תדמל ונתוא םיטפשמו םיקה
 ךתרות ירבדב חמ&ש!ךיקחב הישנ ונמוקבו'ונבכשב
 םיד טוט רע.בוא ןיראצ םירג ץיז ןרעק.וצ.רעךיוו טרעמ רע גוא בישהל חני״י ׳ץיףאך
 ןירע^טנע זנוא לאז גיניק רד ,ץמעה טוט-טאג העי^י ׳״:ץראצ םירג ןייז ץקעווירך

 :םיא וצ ץמח ריס ןע\ו גאט םער ןיא י
 טראוו ץיזךךודסאוו טלעוורעד ןופ גיניק טאג. רזנוא טא;וטסיפ טביוליג זןדרי1
 בוא לטיה ןופ ןר^ייט יד ר? טניפע הקנח טיט .ןטניגא יד רסצניק ירע טבאמ
 ץז ךא}גוא ןיטיי? יד טייב רפ גוא ץטייצ ך ר? טרעדנע ראפ טייקחנאטז? ר? טיט
 ר? .טבאנ איד גוא גאט םעד טפאשאב רע .לטיה 'ןיא ןרעטזגי יד ־יע טיצעז ץליח
 העריא םרעגלעוו רע זא 'בוא ",רעטצניפ םרעוו רזא טכיל איד אוצ טדעגלעוו
 :ואיטכאנ ייד טגניירב גוא גאט םעד קערוא ט־ךיפ גוא גיטכיל טרעוו שנרעמצגיפ יד
 דעךטאנזיאןעטאנ'ץיז .סנאנ ןיקיווצ גוא גאמ ןישימצ ־חיט׳ ןישיווצ ןייא טכאמ

 :ץטניבא מ רעטצניפ טכאמ אד רעד טאג וטסיב טביולג דיינ :ןירא^ךעה
 לא■#" קלאפ ןיד (ופי דניזיג זיוה ץיד "ומסאה טפיאשביל גיבייא ץיאי שלי. תכזןא
 רזא םורד טנירעריגזנוא וטסאה טכיריג גוא ץעמ גואיתו״צט גוא הרוח ך ,לל
 ןיפךאדאב 'ףיוא ן?ייטו?ר'יט זא גוא רפאיו? ךיז ץגייל 'רמוא ןיא טא;רןנוא טאז•

 י רימ י י ׳י ־'שק־
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 תיברע תלפת
 םהבו ונימ:רואו ונידד םה יכ ..דעו םלועל ךיתולמבו
 ונטמ (ריסת לא אי)רוסת אל ךתבהאו ג הלילו םמויהנח}

 י :לא־וזעי ומע בהוא "התא ךורב :םימלועל
 :דחאי 1 הוקי וניהלא .דוהי לאר&עי זןמ5ע

 :דעו םלועל ותמלמ דוב? םש ךורב ^

• • 

 ךוצמ יענא ר^א הלאה םירבךה ויהו :ךדאמ

 ■*־'־^וז׳-י • "(ןין׳¥י ,ז 1ד*ת7׳ז*1.: 1 11*־ית/ד*', יו•*■־*2
 ♦ *די^ריי^די ■דחיייר תוזזמ־לע םתבתכו ן ךיניע ןיב תפ^טל ויהו ךדץלע תואל
 הוצמ .יכנא רצ^א ,י3צמ־לא ועמ^ת עמש־םא הדרו

 -ו'■

 רמי: ־ : ס: : • ן•; 1 , י׳ : זז 1 : ״ !ג '־!גי' י*• :.י : ־־

 ,דוחו :םהל.םרדוד(רשדוםתחא םיחלא םן־דבעוםלךם••
 המדאהו רטםדד^לו םימ־־דתא ר?!ם?ב ,ד?יץףא
 ה?םד ןדאהגמ הדו? םתדבא•, הלובץ-תא )!עו אל
 םכבבל־רע הלא י רבד "ה א םתמשו ז םכל לת1ב ה1הי רשא

 \י• : ץ • י !•;ז. ו-׳•• ^7. : • 1

 :זא הרות ןייד ןופ דידיד םי*? ןןמיר? ךיז קוט רימ :וא .ן־עזיג עגייד ןיא ץדיירריט
 רעד אייז גוא ןיבעל רזנוא ןנייז ייז ןער גיבייא עא רעמיא תוצמ ע:ייך ןיטלאה ןעוט
 רימיו""" :טבאג :וא גאט הירות ץיד ן:רעל ןפראדב רימ :יא 'ץלא;ערזנוא ןרע^ייל
 ם3יולי:דיינ :טייקיבייארד ןיאזיבטפא!?בילןיידזנזא ןופ פא םי:אוט יקד ץטע?

 :לארוציי קילאפ ןייז בל טאה טאוו 'רעד טא^ וטמיב
 * * ׳ר פ'םהס



 תיברע תלפת
1 ▼ 

 • ^־

 םתר־ןל םהידגב יפנכ־לע תציצ םהל ושעו םהלא *
 3הציצל'םכל היהו :תלכת ליתפ ףנכה תצייצ־לע ונתנו
 םתא'םתילעו ר־תהי ת^צמ־לכ־תא םתרכזו "וזרא םתיארו
 .םינז םתא־ר^א םכיניע ירחאו םיביל'ירחאורותת־אלו
 םתרהוי יתוצמ־לכ־תא םתילעו ורכזת ןעמל :םהירחא

 :םכתא יתאצוה רשא םביהלא הוהי ינא :םכיהלאל םישדק
 :םכייהלא הוהי ינא םיהלאל םכל תויהל םירצמ ץראמ י

 ןיאו.וניהלא יי אוה יכ ונילע ם:קו תאז לכ הנומאו תמא
 םיכלמ דימ ונרופה ומע לארשי ונחנאו ותלוז
 ונירצמ ונל ערפנה לאה םיצירעה לכ ףכמ ונלאוגל ונכלמ
 ןיא דע תולודג השעה .ונשפנ יביא לכל לומג םלשמהו
 אלו םייחב ונשפנ 'םשה .רפסמ ןיא דע תואלפנו רקח
 וננ־ךק םרר וניביוא־ תומב לע ונכירדמה .ונלגר טומל ןתנ
 תותואו הערפב המקנ 1ונל השעה ילאה .וניאנש לכ לע
 ךוכב ילכ ותרבעב הכמה ;םח1 ינב תמדאב םיתפומו
 :םלוע תורחל 'םכותמ לארשי ומע תא 'אצויו םירצמ
 םהיאנוש תאו םהיפדור תא ףוס ם!ילזג ןייב וינב ריבעמה
 :ומשל ודוהו וחבש ותרוביג וינב וארו עבט תומוהתב

2 ^ • 1 ^ 7 ♦ 1 • • • 

 קר גיםפאהדנאטש זנוא אי>ב זיא םע גוא גיטפאהראוו גוא ראונזיא ן׳לאםך1דןא
 ןייז קיז לארשי ריט בוא טאנ רעדנא ןייק_ אטיניזיא םע גוא םאג רמוא זיא רע'
 .בירחנס בוא ;דער״ ןופ ץגיניק יד טנאה ןופ טזייליג םיוא זנואיטאה ־םאוו רד קלאן
 טאוו טאג זיא רע עקראטש ד םמה ןופ זנויא טזייליג םיוא טאה רע גיניק.רמוא
 ץבאהסאוו עלא וצ ננוטלעכ רפ טלא?3 ?וא רגיידי״ילאב עדעזנוא עלא טלא?א*
 ענעליוה רפ גוא םיסנ טומ רע .ףופ ןא זיב סייקהיורג טוט רע .רעבייל ערמוא טנייפ
 ןיז ןדאל םי;טיפ ערמוא טאה בוא ץבעל ץא רבייליערעמוא טוט רע .לאצ ןא ןכאן

 טאה אד רעד י•*"■*:טנייפ1ןרעזנוא עלא רביא טפאקלעה רעמוא'ןיביוהינ ףיוא
 ף ןופ דגאל ןיא קיינ? עפילדעדנואוו גוא הערפ ןא גנוגעןער גואיטיס;זנוא וצ ןאטנ
 םירמ? ץפ ענעואביג םשר? ד עלא ןרא? סיר? ןיד שימ ןגאלשיג םה רע' .םח רךץן5
 אד רד .טפאשיירפ עגיבייא וצ ייז ןשיווצ ןופ לארזעי קלאפ ןייז ןגיוציג םיוא טאה ?וא
 ד?א:ןא?ער?ייז .עםעךןופרעןץטש'יל ןיוקיווצ רדניק.ענייז טריפיג רבי־וא טאה
 ןהעזיג ןבאה רעדניק ענייז .ץטנורנ פא יד ץא ןקנוזיגיןייא רעטהטנייפערעידנוא
 םיז? ץיר^גיק ןיי1 גוא י"*" -:ןעז?אנ ןי׳*!ןעןגןאד ?וא ןיפיול נוא טייקראטש ץי!

 □ע• ׳ר ■־שקכ
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 תיברע תלעת
 ינע ־ףל לארשי ינבו ה#מ םהילע ולבק ןוצרב ותוכלמ

 :םלכ ורמאו הבר'החמשב הליש

 ארונ שרקב רידאי! הכמכ ימ ל םלאכ הצמכ ימ
 !שעתולהת

 םלועל רולמי יי :חמאו ונע ילא ,דז השמ ינפל םי
 ק״י ימ ולא;" בקעי תא י הדפ יכ רמאמ :דעו
 :לארשי לאג ל התא ףחב :ונממ

 םיבוט םייחל 1ונכלמ ונדימעהו םולשל וניבא ונביכשה
 הבוט . ' וננקהל ־ ~ ־

 וניי
 םול&י'תיס שרופהל התא זןורי> ״״*• !ןעלעמ רסהו ונלעב ןגהו

 ל?ל8ו״*ן ,ןוגרבנחל ברחו רצל ביוא
 .ונריתסת ־היפנכ לצבו ונירחאמו ונינפלמ י ןטש י רסהו
 ףעו התעמ םולשלו םיבוט םדהל ונאובו ונתאצ רומשו
 רמוש יי התא ךורב:׳יתא ונליצמו ונרמוש לא יכ.םלו:ע

 ק״ח :דעל1 לארשי ומע י
 דז •• 1 ^

 טימ .לארשי רעדניק.ך םימ ה^ט קוויג לבקמ ךיז ףיוא ייז ןינאה ןיליוו זמוג םעד
 :טגאזיג ץבאה ערא אייז נוא ג#זיג ביול טינאתג אייז ץבאה ריירפ םיתג

 טקיוןיב ־ןיילג ריד וצ זייא רעוי עקראטש איד ץפייווצ ךיירב ריד זיא רע־ןו םא; יס
 עגייד ו״נלס :רעדנואוו טסוט אה ביול םיה גיטבראעטסיב את טייקילייה טיט
 םד,הטימ רכ םי.םער ןיטראפט׳יגםסאה אוד דיירגימק ןייד ןהעזיג ץכאלרעדניק

 ;טייקיבייא רעד ץא ןיגיביק טעוו טאנ םגא;נ גוא',ןנמןשג ייז ןבאה טא;ץימ חא
 םזיילינ םיוא טא,ד טאנ איבמ *ךטרל דחוד ץלאוץג טגאזיג זיא ךאנ גוא ים״י
 טאנ וטמיב טביולג דיינ :טנאה עקראטש ץיא ןוננ טזיידיג םידאי םיא טאה גוא בקעל

 :לארשי ץש רע־יעקיד טזיילי; םידא טאה רעד
 ןייטש ףיוא זנוא זאל נוא'דירפ וצ ץגייל טאנ ךמא טאנ ז;וא ז אל ׳•י ונבישה
 זנוא לעטש גוא קעד עכילדירפ'ץד זנוא רעביא םיירפש גוא 'ןיבעל אוצ
 גוא זנוא ריפ ץישב נו*א ןעטא;ץר ;ייוו םוא זנוא ףלעהינוא רר רפ טאר ןטוב ןייא ץא
 י־חו טייקרעיורט גוא רעננוה נוא דךע׳ןוע נוא דראה גוא טקיפ ץיא זמא ץפ פא אוס
 ץפ ןמאש ןיא זנוא גלאברפ גוא זנוא דןא'נ ןופ בוא זנוא רפ ןופ ןם(ק םער פא אוט גוא
 טאגודקדינ רטרישאב ךמא נוא רעםיהרזנואטםיבטא;וד ןער ינלבילפ עקר
 גנאג םידא ךנוא ןיטיה אוט ■"*י גיניק רעגימלא>רך ץא נוא רנילעזטיירא םמיכ
 :טייקיבייא רעד ץא חב דנוציא ןופ דירפ וצ גוא ץ?עי יצ קט'וק רעזגיא באפ

 :גיכייא וצ לאר(עי קלאק ץין טיה אל רד םא;וטסיב טץול;ויינ'
 -.םשי ׳י ם״מןגס



 תבשל תיברע
 קלרחיי םיקיספ ב״חוד ח״דו ■"ויבו) ודסיי תבטבו ןמאו ןסא שלודל ׳ח ךתב לתב ק״ח םדוק •םול שלייה עטס
 *ז״ו ינטב ןסאו ןס■ םלועל ׳ח ךתב לתנ רסול יליי ץגהזניד לבא ומנסיט חס לי םחל ■ד (םויה תטז■^ ןדס

 : ח״ר לילב אביו הלעי זירבהל קיספהל ןיאו םיקישיב קיספהל ןיא (ב״חויו ח״רו ■״ויו) ;ובשב םג קססד

 תבשה תא תושעל תבשה תא לארשי דב ורמשו ""ל
 לארש דב ץע דיב ג םלוע תירב םתדדל יז י
 תאו םימשה תא יי השע םימי תשש י5 םליעל איה תוא

 ק-ח:ש^ניו תבש יעיבשמ םויכו ץראה
 . רועכ שויל . .' חגטח טאדל י םילת טלטל

 יבקילנ? ר&ני הזה םויכ יכ | םויל .ךקיוכ ר$וש 2׳ךדנ ועקת תא השס רכיה
 םקיס^ לבמ םקתא רהוכל אוה לא#ןל קיח י? :ונכי ימל^" דגמה

 ק׳" :ורהמת ״'יגקל ק׳״ :בקנה י,הלאל ט^נ ק־" :ראך1ןח

 תבשל תיברע תלפת
 :זןתל,לת ריע ־ש חתפת יתפ£ יןדא

 בקמ דדלאו קח*ל דדלא םהרבא דדלא וניתובא דדלאו ונדדלא " התא ךורב
 לבסהגיק םיכומ םי־קח למוג ןוילע לא אלוגלל רובמ לחמ לאה י 7

 :הבראב ימ# !עמל םהימ ימל לאוג איבמו תובא ידסח רכוף
 :םידל םיזורא ףנעמל.םייחה רפסב ונבתכו .םייחב ץפח ךי9.םייחל \נרןן ""יב

 :ם׳ד־לב* |#כ " התא־ףמ?״:ןמי עי^כו%דןל9
 :עיקוהל בר תן*י םימה הדד? 7יא םלועל רוב;התא

 .לטה דירומ *״ ■*״ רמי!סי■ :םשגה דירומו חורה בישמ ק0 יי*״ ־״•יייי ״*

 םילוח אפורן םילפונ לקש םיבר סלמרכ םיתב היחמ ־שחב םילח לכלכמ
 תהובןלעב לןופכימ .רק? ינשיל ותנומא םלקמו םידוסא ריתמו : ד

 :העושי חימצמו ,דדרמו תיממ ךלמ ךלי הסח ימו
 : םימחרב םייחל וףוצי ירכוז .ןמחרה בא זןומכ ימ ת״מ
 :םיסמ׳חקק : החא ףזו? :םיתמ תויחהל התא ןןן$ן

 : ׳יתא לןורב :,דלס ףולל׳רי םמ לק? םישודקו שחק ףמשו שודק התא
 :שחקה (רלו?ה ת׳״) לאה 1 ־

 % ^ :ע - ״; : • - •; ז : ך • תלבח .ףסשל יעיבשה םוי תא ףושדק הת

 לכמ ותכרבו .ץראו םימש השעמ
 במ

 תבש ץגילייה םער ןיפלאה אוצ תבש ןיגילייה םעד ןיטיה ןילאז לארשי.יד ורמשל
 לארביל ןישיווצ גוא ריס ןשיווצ •ענ :תורוד ערעייז וצ דנוב ראפ גיבייא ןייא
 איד ץפאשאב טאנ םאה געפ םקעז ץא ןעד ׳־ ץניי* רעגיבייא ןייא תבש רעד חא

 :םוריג ־1? טאה נא'מ ץטעביז ץא נוא ־ף? גוא ליסיה י
 רעד • ץגעיי קמאנ ןיח ןופ גאט ץטעביז םעד טנילייהינ טסאה אוד ״׳יק התא
 ט^סנעקג םיא טסאה נואדרע גוא יימי,ד םאר טייב־ןא ןופ ינע'ןייא זיא תבש
 וזא ינוא ץטייצ עראי ןופ דעס טגילייהיג םיאיטסאה אוד נוא גאטעראיןופ רעמ

 *יי :הרוח'ןיח ץא ןיבדשינ טייטזןי ,ר י
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 תבשל תיברע
 םויכ םיהלא לכי :םאבו? לפו ץראהו םימשה אכינ
 יעיבטה םויכ תבשלו ה^ע רשא ותכאלמ יעיבשה •
 יעיבשה םוי תא םיהלא ־ןרבר והשע רשא ותכאלסלבמ
 ארב!רשיא ות יאלש "לכמ תבש וב יכ ותא שדקיו

 " ־י ׳ :תושעל םיהלא
 .יעיבש ישדקמ םע .גנע יארוקו תבש ירמוש ףתוכלמב וחמש!
 .ותש דקו'וב תדתיעיבשבו .ףבוטמ וננעתר ועבשי םלב

 ; :תישאלב השעמל רכז־ .תארק ותוא םימי תרמח
 ונשדק .ונתחונמב 'אנ השו וניתובא דדלאו וניהלא

 ךדבעל ונבל רהטו י ךתעושיב ולשכנ חמשו
 .ו !־שדק תבש ןוצרבו היהאב וניהלאי;ונל

 -.הצר
 " •**סי ■דחייו

 - ז ״ *־]5ורב
 רי?ל5 ה־ןובעה ב#דו. .הע^
 רדהת ןוצרל דרתו

 " * ״״ ״'־4 ־ ־־־ ־־ י:ףסעלא־^דתדובע
 : אוביו הלעי קמ םנאז ם״הוח גוא ח״ר .

 רק!יו דקקר עמ^נו חחב הארנ עימ אבק הלענ וניתובא דדלאו וגיהלא
 ןורקמ לן?בע דוד ןק חיש? קו?זו וניתובא ןורק!; יע!ודק$ו וגנירק?
 ערא גוא דרע יד.גוא רימיה אד ץראמיג טגיטסעפ דנורגיג ןענייז אייז גוא ןלקמ
 םא וו קרעמ'ןייז גאו? ץשעביז םד ןיא םנעי רפ טאה טאג גוא .םפאשירעה ריא
 טעברא ע;ייז ערא ןופ גאט ןטעביז םעדי ןיא טעוריגטאה טא; גוא טכאשיג טאה רע
 •טגירייהי; םיא טאה גוא גאן1 ןטעביז םער טטינעבג טאה טא;נוא .ןאטיג טאה רע םו)
 נוא ויפואב טאה טא; סאו; קרעמ עגייז ערא ןיפ טעמויג רע טאה חבשי ץא ןער

 י :טנאשיג טאה
 ופיר טאוו גוא תקש* ןמיה 0אןו יד ךיירגיניק ןיד טיט עיז ןעיירפ םע ו׳"*" חמשל
 ץטעביז םער ןגירייה םאמ קראפ םארי ־י ץבאה וצ קגיגגרעפ תבש* ץגעמ
 ץא גוא טייקטוג ןיד ץני ןיבאהקגיגתעפ ץראז גוא ןיגימען ךיז ץיאז עלא גאט
 גנוט&איג םאר ״*־״ טגירייהיג םיא םסאה גוא טגילמואב וטסאה גאט ץטעביז םעך
 גנאפנא ןופ קרעמ איד וצ גניקנידגאץיא זיא רע ץפוריג םיא וטסאה געט ערא ןופ

 ן ץפאשיאב 'טלעמ ד םסאה ח איוו
 ונ״יק גנואה רעזנואןאגיריוואב ןלעטרע ערזגוא ןופ טא;גוא םא;רעזנוא וגד־רל#
 ךיא טינ'גוא הךות ןיד ןיא קלח ועןגוא בינ גואחוצמענידטימ זנואגילייה
 תליה ץיד טיט ז;וא אייכפ רעד גוא' !עמוג ץד ןופ טאז זגוא ךאש י"* םץ1ע ילק,ל
 ן;וא ךאמ גוא יא"" תשאב'ןעץך ךיד ץיאז ריש זא ץרא!ד ךנוא גיניר נוא י׳י"
 וראן איי1 גוא תבז? ןינילייה ןייד ץלימ ץטוג גוא טפא#*ביל טיט טא;רעןןוא ץברא
 טאג וטסיב טביולי; דיינ :ןעשא; ןיד ןיגילייה ד םאלו לארקי ד םיא ץא ןעור

 מ י • תקשי םעל טגילייה םאמ רעך ׳י ״.סק0
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 תבשל תיברע
 ןס£יו?וטל האילפל ךינפל■ לאלשל תיכדקע ל? ןדרכזו ךש־ןק ריעסילשיח?
 גד <* ״׳׳■״* :,ךיה שידה שאר ׳י־יל םויכ םולשלו םילוט םדדלו םימחרלו ד^חלי
 מ ונך?פי .הלוטל וב וניקלא " ונבלי :הזמ תוכלה גח ״־* ־־׳יי* •:הזה תוצמה
 םרחו .וננחו םוח םימחרו העושי רלבלו :םיבוט םימל וב טעישזדו .ה?ךבל
 ־ :התא םוחרו ןוינח'ךלמ לא יל י .וניניע ךילא יל י• ינעידוהו ונילע

 :ןויעל ותןילש ריזחמה ןל.התא ךורב :םימחרב ןויצל ךלושב וניניע הניזחתו
 ונרד רוצ דעו םלועל וגיסיובא דדלאו טיהלא י:.אוה הזראש ךל ונחנא םידומ
 ינומ לע ךסלחת רפסנו ךל העונ רודו רמל אוה התא ונעש:ןנמ
 לעו ונטע םחיי ליבש ךיסנ ילעו ךל תודוקפה וניתומשנ לעו ךמ םיוסמ
 ךימתזנ ילל אל יל בוטה .םיך,ךצוךרבו ברע .תע לכיש ךיהמומויךיתואלפנ
 םייסנה לעו הניגי חבש :ךל וניוןל םלועמ יכ ךדסח ימח אל יל םדומה
 :דעו םלועל דימת ונכלמ ךמש אשמלו םמורתי ךבלתו םלכ לעו

 :ךתירב ינב לכ םיבוט םייחל בותכו ת׳שנ
 ונתעושי לאה)בוט יל םלוע? לחכה ךמש וללהי' הלס ךודוי םימה לכו
 :תודוהל הא}ךל ךמש בוטחל התא ךורל :סוטה לאמ הלס ונתרזעו ':
 לאיש:ילעי לעו ונילע םימחרו ־יסחי ןח םייח הלרבו הבוט םולש םיש
 " ונל תה}ךינפ'רואל יל ךינפ רואכ דחאל טלב וניבא ונכ־וב .ךמע
 בוטו .םולשו םילחו, םימחרו הלרבו הןכ־דצר דסח תלהאו םימ תרות טיהלא
 ךורל י״ני :דמולשכ העש ללבו תע לכב לארשל ךמע חא ךרעל ךי}יע|

 :םולשל לארשל ומע תא ךרבמה מ התא _
 רכינ תובוט תורזגו המתנו העושי הבוט הסקוןנו םולשו הכרב םייח רפסבו
 ךורב :םולשלו ם״י־גוט םילחר לארשי תיב ךמע ילו ונחנא ךינן>ר בהלנו ״ ־1

 י :םולשב לארשי ומע תא ךרבמה'לי החא
 :ילאוגו וריצ ל.ףי$ל יבל ןומילו יש יומא ןוצרל ייהיי

 ישפנו םודס ישפנ ללקטלו המרמ רבדמ יתפשו עדמ ינושל־ רוצנ .יהלא
 לכן .ישפנ ףודרת ךיתוצמכו ךתרותכ יכל .יתפי .היהת ללל יפע? '
 הת יגפל ץמ? ודול :םתבשחמ לקלקו םתצע ־ופיל הלהט הער ילע םיכשודה
 .ךמש ןעמל השע :יננעו ךנימי העישוה ךידדו ןוציחל ןעמל :הזזו י;ךאלמו
 ןוצלל ימי :ףסשרק ןעמל השע .ךתדות ןעמל השע .ךנימל ןעמל השע
 רימחמ? (םולש׳ר ׳י׳") םלש -ישע :לאוגו דוצ ןל ךינפל י?ל ןויגהו '5 רמא

 ,רכו ןוזר יהי • ןמא ורמאו לאלשל ל? לעי ונילע םלש השעל אוה
 :ןךעח ז* לאז ריגו דעי גרא .׳וכו חתא *ןודב ןמד רוד םנאז ןאנ דעד .ולכיו להק> םאד םגאז ך אנ רד ולכיו םגאז ןמק דוד

 ןייא איין םי} ןדא .םינ קמ סנאו תבש םרא םלאשיג חספ ;ופ גאס רעסשרע רוד זא דאנ תובא ןנס קס םנאז תנש ולא
 :'גכו טיהלא םינ ןדס םגאו תיבא ןנס םינ םנאז״קמ זא גזא .ןמו ןידו איינ םינ גוא ,ןלול אנסחר $בא

 <דןלמ ׳י־״י לאה ,ורודמב םיתמ היחמ ורבדב תובא חמ
 תכ£ םויב ומעל חינמה .והומכ י ןיא$ י #וךגד
 יד גידעכער שכאס רע הייך עןייזטימ ץרעטרע ערואא זצ?רישב טאוד טא} ״־.ן$ן

 י עטדמ* * * ׳ר פדךנ0



 תבשל תיברע
 דספו האךיב דונענ ויגפל1נהד חינהל היזר ם??
 לא .תובךבח ןימ3 דימת םוי ללב
 עיב^ ך-ולמו תלט^ו טלקב םולטל י ןודא:תואך^ול

 :תישארב השעמל רלז ג;ע ינמ
 :לבקתת סיס עידק גוא תבעה עדקם זינ וניתובא יהלאו ־טיהלא ;ןח רעד םנאז ןאנ רעד

 :יבל׳דטי,תחונ? יםל£דמו^ןתוטב :רקךאאל יער ר דודל• רומזמ
 איגל■ ךל,א יב םנ :ומש ןעמל קן$ ילגעמב ימני_ בבושל ישפנ ־ ,
 לקעת :ינמחני,,דקה ךת?ע_שמו ךטבש ־ףמע התא יב ער אךיא אל תן#נז

 יניפו־ןי.דקרו יבוס ךא :הדל יסיכ ישמ ןקשב תנשל ד־ע דג? [חלשי#?
 ק׳" :םימי,ךראל ןל תיבב יתבשו יה יסל לב

 :ךרבמה " תא םרב ו׳י
 :ייי" םליעל דןדנמל : ךיר| ״י

 ידגב ונשע ^לש תישארב דנחיל הלך? תתל לכס ןודאל ורבשל ונילע
 ונלןגו םהב ונקלח םש אלש הקראה תורכשמב וג;# אל)(־תוצרא,ל ז
 םיבלמ יבלס ךלמ יגפל םירוכו םיהתשמו םיע־ןכ וגלנא! :םןומיד לב?
 לעממ שמיש? ורקי,בשומו .ןךא רמח ם:מש המוג אוהש :אוה ךורב שו־&ד

 ותלוז סקא ונבלמ תמא :דוע קא וגיהלא אוה .םימירמ יה?גב וזע תניבגו
 םימשב םדולאה אוה " יב ךבבל לא תבשלו םויה תחל־ • יתריתב בות?ב

 :דל קא תחתמ ץלמ לעי,לעזגס ת'ם ׳י״ (״
 ןמ םילולג ריבעהל ךזע תראפתב ,־הימ תוארל וניהלא ; ךל ,דוק? ןב לעו
 ישב י4ב לבו ילש תוכלמב םלוע ןקתל ןותרבו תורב םילילאהו ץלמ י

 לב ועדגיריבנ • ץרא יעשר לב ךילא תונפהל .ך

 ,* י׳״/ ־ ׳ י-ד %• *י• ־ו־׳־־ז •־־:/•ן ■.׳־־־־' ׳ י' ־־ ■; %• •*״ז ־י־ ״זו*.־•״.׳.

 ע לןסלתי!בותכנ .דובנכ זןול^ת דע ימלועלו איה לןל$> תמלשב יכ :דען
 " ההל אי׳דה םלב ץךא׳ל לב לע ךלסל " ׳להו רמאנ] •־ יעי,םלעל ךלמ!

 םלי1יי*.יו>. :דחא ומשי דחא
 - ■—*ד— ״ ■■■,,״ ו! — ■- — ■■ ■ ■־■ ־ ־־■■־■— ■ ■ י י ■ ׳■*■■ ■ ■ י ■■■■■ן,,

 אדריחינסה ןיניילג ןייז אד טיג זיא םע םאנ רעגילייה רד ""ק,י ל*י גאז ןייז םימ עסיוס
 רפי-^ל .ןעור ייז ןיזאי 1 טלאוויג םה רע ןעך,תב$ע ןגי״לייה םעד־ןיא קלא$ ץיז ןעור טזאל
 ןז?א,5 ןילוקנאד ןילעוו גוא ׳יי" שעגרעמיצ טימ גוא ט?רא? ופיה קד ריה ץלעו] שא
 .גאפ ןגיבלעז םד וצ ןיסאפ תוכרב ך ןיז םאר טינעביילג םעד ןוט הכרב טיט גיןייא
 רע גוא תבש םעד טנילייה רע דירפ ןיפ רעה ןייא זיא ־ע ביול ןופ 'טק ייא י?
 ןיז יד לארשי קלאע :םוצ םייק״ילייה טיה ןנמר םכאמ גוא גזמ? ןמעביז םעךטט
 תשש ןיפ קרעמ'ד יצ שענעעעדיג ןייא זיא ת^ש רעך י־׳ טייקימפענעז טימי4ן]
 ןפאשאב ץייא געט םקעז ןיא טאה טא? זא זגוא טזייונ תעש רד רמולב תישאר# יימ

 :טחיג רע םאה גאק ץטעביז םער י ןיא גוא סלעל איד
 םולש י ׳ 0׳ם,י0



 תבש ליל רדס
 ז ייד זי" קב ליח םידיו מ>יק קס יידי

 פ^ם!1ה י^כ'םול^דטר?:^
 • • • • . • • • # 1 .1 ״1•

 יכאלמ םולשה יכאלמ םולשל ינוכרב :*ל אוה ־ןתכ
 םכחא? :ם-נאוהדורבשודןגל םיכלמה יכלמ ךלממ ןוילע
 םיכלמה יכלמ ךלממ ןוילע יכאלמ םולשה יכאלמ םולשל

 י :'פ־ג אוה ךורב שודןדד '
 :םלוע דעו התעמ דןאובו ףחאצ דמעיי יי :זןיכ־וך לכב ־ןןמועל דןל הדצי ויכאלמ יפ

 ל*#ו הלעב בל ה? ח©ב :הרכס םיגייס קוחלו אצס:ימ לת תשא
 םית^?ו ך# ה^לל :הדר יס;לב ער אלו בוט והתלמ^ :רקח;אל ״ ־
 דועב ם$מ :זיהיל איבת קחדסס רחוס תויצאנ הת;ה :הי?3 ץפחב שעתו
 ה^גנ היפכ ר%> תחקתנ הלש הטס; :היתרענל קחו התיבלףלס ןחהו הללי
 הובל אל הלוס בוט יב המעס :היסעזון ץסאתו ׳לימ9 זועב הלבי :םלב

 םאל ץממרע$י1א םעל ןיפ םיחול# טיד ריא סאוו ךייא ףיוא ןעסיק לאן דירפ םכילי םןל*>
 ןהידמ זא אר$1 רעל ץא ץעןיפיג. ריס איוו וזא .אוה ךור$ טא} ןעס :ט;ייס

 1יא ךאלס !ייא ינוא ב*פ ךאלמ ןייא זיא ךאלס ןייא ן#סנעס ןיכילסיא ץסיילאינ םיכאלס
 ןא ןדעוי םאע ן}עהל תיג#'ץפ טכיל איד !העז יד טאמ םעל ךרוד מךעיס.ער ךאלכ קא

 טרע^גזכנע גוא ם1ל# ךי1א ב1ט ךאלמ בוא על ךאלס םעל ןי#יווצ' טרעע תייז ם1ל# ןיפוריכ
 תר^בייי^לס וייא ףי1א ח?9 לאז דדפס^יע, ם1ל# ריס ץגא;'םעד ךרוד 1חרי)לעכ ןסא
 ךךוד ם1ל#ז ךייא ןי#יזיצ ןירעזז לא;'ק}יי1 ץכי1א םארו םיכאלס אייייצ איד ןע;יד םאד
 זא ןינעוי םמעל ץפ רא'; חא ןעזןוק דעייא םכאוב :תי3 םא^ ןימייה םאיי טכיל ערעןגוא
 סוראוו םולן^ טיס ן#סנעכ ךימ ריא טלאןימכרב םעל ר$יא ׳ם1ל# ךייא ןי#יוו'צ ןירעוו ליאז
 סע איור אי1זא זנוא ףיוא ת1כך$ עלא 'ןייז ןעק,ךייא ןי^יויצ םול# טלעוו םארו םעל ךרוד
 םיכאלמ אייוו* איל זא אלסנ רע7 ןיא ןעגיפיג ריס איוו םא^כ וסעי תא ךכ;י ץ טייס#
 םדא דעייא םנתמ :ןע}עך5 ת?# ןופ טכיל אד ןהען איל זא ןי#ס;עס ןיפי&יא ןי#ס^ס
 על ך^למ םעך ןופ ןירעוי לסס לא; ער סאך ונייהד םול# טיסי ןיע לאן ?תא ןופ 'ג}א;

 :ם1ל#ל ןיד ךי1א לא;ז;וא ץפ קעווא טייג רע זא וליפא בוא י
 ןייןאל אוצה^זחא רעקילטיא טס יסו־לפ ןע;יפע}ןעק,רעווה#א עסורפ ןייא לי" ת#א
 רמול? גתפיוק ריא ליועפ ןופ רעךעייט תא רעסיייג חא םע גוא ה#א עמורפ ןייא
 קא1 נוא',ןאס דיא ץפ ץראה סאל ריא ץא ךיז טדעעיז יפסע״פג ;לירעפץפ ר^וזעחחא יז
 ו^סוג לסיג םיא ־ חא אך י״ילבנ :טרע;יסיג טי;ריא טרעוו סעסוג סאד לא רסולכ בי1ר
 נוא לאוי ךא; ןיילא ךא;טןערא$ איז ""יי :ץפעלריא ץפ גאס עלא זיי3 ןייק_םס בוא
 תא ןיסעפיא ןילייי מ4ע5ל עריא ןעך ט;עה עריא ץפ ןילייו םעך סיס טעפרא גוא ספאלפ
 חאאך ״תיח ;ףראדאיז סאו;טעללא רעך וצ טינ טאןד איז םד טי;םיצורית ןייןכט^אז איז
 ץפ ךי1א איז טיסיינפ 1זא םידנ ןופ הר1חס ן;נייךכ םאיי רחוסא ץפ ןיפי^ ך אייי ךיילכ
 ריא וצ חי6^ סי;גוא טכאכךא;זיא םע'זא ףיואיטייסז^ איז גוא םקתו :זיי§^ ריא טייוו
 הייא סנאלס אד. ״*־*:ןנץירפ גנוי עריא וצ איז טינ חיפ# ע#צעץג ןייא גוא י ד;יח;ח1ה
 םעל ץפ 4־י^לפ מ;עה עליא ץפ 'תורפ יל ץפ נוא םע טפיוק גוא םע ץפיוק וצ דלעפ ץיא
 טייפראס# טיס ןא ט־ךוג איז "י" ;ץסיא;ןיייג ןייא אי)טצנאלפ טעיגרא ריא 'ןופ רס#
 עליא המם;ליךןנ םי;חא גוא הקאלס ןייא ןאס איצ סורא עליא טןכראס# גוא ןידכעל עריא
 איי3 ץ#אן .ראפ טס טרעוו םורד גוא טוג חא לדכאה ריא םאל ,חא הןע ריא גוא דיד
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 תכש ליל רדס
 דירי י4ג?ל השך§ ה?כ ג ךלפ טסתהיפכו רושימ החלש ׳ליל:*הזע הליל3
 םילברס :םינש שבל התיב לב י? גלשמ התיבל ארית אל :קבאל ,רהלש
 :ץרא ינק םע.ותבש? הלעב סי-ועשב עדונ :,ישובל ןסגלאל שש הל התשע
 :ןו־סא םויל קישהו השיבל דלהו זע :ינענכל הנתנ רוגח!רכשהו ,־והושע ןידס
 חולעע.םחלו התיכ תובילה זך־ןוצ :הנושל לע״דסח תרותו הסנתב החח§ הי$
 האלי לת ושע תונב תובר :הלל,רינ הלעב הורשאב ידמ ומק :ל?את אל
 הל יוגה *.ללהתה איה ל תאד.השיא ישה לבד!ןסה דיש:הנלכ לע תילע

 :הישעמ םרעשב הוללדו היד ירפס
 י • • • • • • • • ■ #

 ןיא איז טקעלט# ד;עזד עריא חידי :ריא ייכ טעלרא נוא טיחז יז םלעיינטניל ריא טכאג
 ריא המכ :לידניפ׳# םער ןא ןטע; טקל עריא גוא ףיורד טגיל לאוי יד םאו;ליטעק םעל
 יצ ןויכא ןייא וצ 'איז טהערט# טנעןד עריא גוא ןאסירא ןייא אוצ איז טייכפ# ראפ טנאה
 ןופ טלעפ רל ץגעוי ןופ 'דניחנ'זיוה ריא ראפ טי;אלומ ןייק_ טא£ז איז אל :הקלצ םיא ץ$ענ
 : רךיילק ע^פראפי;עטיור טיט דיילפי;ןא זיא דניחנזי1ה ריא ןופ רקילטיא םויראוו איינש
 :רעליילפ עלייא זיא לאוו רופרופ בוא ןע;ייל ךד וצ איז טלאט טנאוויג.טעל ןיי# םידברס
 ןופ הבוטבו בוא עטיא יד״טיט טציז ד? ןעדי ,ץשיוט יד ץא'ט;עקי רל טרעוו ןאט ריא יימ
 טפאט"ד םאור רעליילפ ע;יי# ע?י1ןימחי ןופ יד 1י#ייוצ םיא ןעט טגעקרל ד^אל םער
 ףראד יז איוו רעט וליפא טעמא יז יט־ולכ טפיוק רפ נוא'איז טכאט ךאלייל ןייא ח־* :םיא
 ייע :םיא טפיוק רפ איז רטיל? רחוס םוצ איז טינ ליטרא;ןייא גוא ץירא זי1ה ץא ץ3אץ
 ןיט#רעמניה םער היוא געט עריא עלא ךיז טיידיפאיזנוא ריילפ ריא חא ץי#נוא קראט#
 בוא הטכןר'טיט איז ט;יפע,ליוט ריא חימ ןיטוג'ןייא טיט ןייגלאט# טעוו איז םארו גאט
 :ןיטייל י טיט דפס ןא$ אוצ ץהילטיא טחרעל איז .גנוצ ריא ףיוא זיא רקס ןופ גנונרעל םל
 דעזיג זיוה ריא היוא גנוטכא טיגיאיז רטולב דניזיג זיוה ריא ןופ ג4ייג איל טקוק איז •יייייי
 איז רטולפ טי;יז טסץ טיורכ לי1פ גוא ,תועי#גוא תטא טיט ןיריפ ־ךיז ץלא* יד1זא איט
 םוא דלא3 ךיז טרעפ בוא ךיג טסע איז טרעיי;לצע ץיא איוו ץהג? ריא ןיא טינךיז טמאז
 ןאט ריא ךיוא ,איז ןיחול גוא רדיניה עריא ףיוא ןעייט# ימק םעל רעיחא בוא .טיחא ריא וצ
 ןפאיר רעפירי ליפ יטילפ רעטכעט ליפתיבר אייז ץגא11זא בוא .איז ט יחא גוא ףיוא טייט#
 זיא סג^ ןחה יקש :עלא רעליא טכיולדנוא רעלעזד טסיפ וד רע$א'םטט טליטאץ4 ץיא
 טיט רל טי;איז טכיול ןעט ט׳יראגחאטייקגיי# ריא גואטאה ה#א ץיא םאו;ןס רל #לאפ
 *יל ןופ ריא וצ טי; ינת :טכיוליג טרעוו יד טא;ראפ אלומ טאס םאו)ה#א איל טךגץינ
 םארו רעטילטיא יטאפ ץוגןיוט יד ןיא איז ץפיאםי#5ןס עריא בוא ט;על .עליא ןופ תורפ
 היוא דיעט ןע;יד םאור םי#עט עטונ עליא ןיגערר ןופ איז ט5יאץרגץוט ד ץא ןייראטיי;
 / יז ןעמעל סאו;ך היוא בוא הלות רעךהיוא טייגליטיפאקסעך ןופ לז^ט רעך גוא.ריא
 םע נוא קיחיי ריא וצ הלוז זיא רעקילטיא טי; ,ן;יפי4 איז ן רעו ו הלות ך חא סאל ת■*
 םאך ריא ץא ךיז טרע;יז ראפ םע חפב !ןופיוק ריא לירעפ ןופ רלושל גוא רעטייט חא
 ץיק.מרע;יטיז טינ טרעוו רע גוא לל״י יז טחרעל סאל רעך חא סא}ןאס ריא ןופ ןדאה
 גוא טליעוו רעל ףי1א הלות רל ןופ תורפ יד טס^רג^ןעך #טוג םאל לא רטולפ בית קאן
 דיא ץפ געק עליא #טוג לטונ םיא זיא ד י־יתלםל:טלעוו רע;עי ף׳יוא םיא טכיילפ ןרק,סאל
 ט#ראפ איז ומי טנייט חשרי:ע5ייא ןיכ םוימ ץיא ךאל טאל איז ןעל גיפייא רטולפ ץיגע?
 לייטי גוא םיליטל© יד ןופ #עקפיעלא3 םאל חא םאל םאוו #ללט גיא ה;#ט גוא אלקט
 חא םאל םאוו (םית#פו רט£)ן1#ל םאד רנ^ טנאז םורל ה#א ץיא וצ הרוח ך טפייל;־8ן
 ץפי# ד ייי ךייל* חא הלות ד בוא •יתיח :רכייט ך ןופ ה^אלט רל וצ #ע;עפרעלא5 םאל
 בוא נ;ו#טנע3 הלות ך ךיוא טננייכפ וזא הלותס טייט ץפ ןע^ייכפ םאוו רס־ום ןייא ץפ
 ךא;זיא םע זא ןיימ# היוא ןעט זומ הלות רל וצ 'ןעט ט;ייט 0ק״י :־טיעל עליא וצ חיפ#
 רג; סאו;רועי# ןיטצעחג םעל םידיטלת ע;יד וצ ימ רעל טנירעל לאטטסקל עא ובהאנ
 ןופ קעמא םיא טסע;גוא ע#ל םעל םאצ ץיא טיט טטאצ ראפ הלות ד י״״חיז:טיט טא©
 ןייט ןייא איז טצגאלפ טנעס עריא ןופ תורפ איל ץפ בוא^גיא ץריל ראפ אוצ טלעוו רעל

 ןיטראג " ׳יי



 שודיק יניד
 .חןך3יד קכא$לאן* דןא*רעזו0 רקע? ףי1אק;#סי* זמצטאזיא ה^׳דבה *אשידק
 גאןיינפ ^יקח.יי היח ף קןן אנ ז*דןג וד ץזפלעיזן׳א טאה ןיימ יד קוי ראנ ,קרי
 אד רן׳ןיא אייןטס ק? םקאס טבאנ אוי ,ןיכא? טינשזדקקיק.רעןיךך ראזן חיר
 אי־* רעד קא ת?ש עא ,ר$ח ע^ך1ןנוא שתק ךי1א קק געןנ קימ םעק^יזאר רןיא
 אייוסה קמ םכאס ט?אנ איי3 בוט םוי רדא רפ נ?ס קיור קיק םינ טאה רנז ןעמ גוא ,ן?א9
 טיזדק וןא}'ףןי* .נ^וןרע?יוא איד רעביא קיסמ ייא רנייא ןעמ .הלח רקיא שודק ןראס
 ןמק לאו ןיס? ת?ש? .ןילאס אייזנפ ר? לא} ןעקגירט ןיז^יוור? גיא הכרב !ישיויד קדייר טיט

 :קמ׳יי ק# רא{ קטכארט ןופ ןיקאקג םיב• ךד םאר קיונ ד ןעיו רעדא

 תבשיליל שודיק
 :ץברא קס ם^יפיג ׳וגו רסחא אל יעור ׳ח דודל רוסזס םגאז ןעמ

 :ןישידק ץ חופת לסחד אתך1עם י איה אד
 :אשידק אבלמ־ז אתוךח אתמילש'.אתונמיהמד אתדועס וניקתה
 ץחופת לקחד אתדועס איה אד .אכלמד אתדועס וניקתא 1 ׳ י ־
 :!רדהב א־זעסל ׳ ןיחא . אשידק ■אקיתגמץפנא ריעזו ןישי־דק
 םיהלא לבד :םאבצ ל;ו ץראהו םימשה ולכיו .יששה םו4
 םויב 'תיבשר השע רשא ותכאלמ יעיבשה םויב
 תא םיהלאךרבי :השיע ירשא ותכאלמ לכמ יעיבשה
 רשא ותעאלמ לכמ תבש וב יכ ותא שדקיו יעיבשה םוי

 :תושעל םיהלא ארב
 - . • • • * * פ

 :יסובדן ןמלו ןקומ תמילב ׳י״י יי :יתוברו.ןערו ן}־)? ירלס ז־יילי
 פלשל דלס ונדילש י התא ךחב םלוע,ל ךל? ועל־לא :'התא ךור?

 :ץלאל ן9 םדל איצומל :ןפמ ח? ארוב

 זימ ץ^סיד ?6ירא; ;יידנ םטאנ ןיפיריג ןא ןירעוי יי1 סאוו םיקידצ איד ןעבייז סאל ןיטוא;
 טךע\ן6ענוא טוג חא לידבאס ייא םאל טעל איז הממ :א^ס םלועל הלות דעדךרוד םויק
 ןעביד־םידצט אד סאו;טכאב יעד קא ןעוויבחא סאל טביל ריא טכיאג ייב ןיעאל ראב טיב
 ןימ טאה *א לאלעי יד יצ טכייל רעל 1דן1ת אד טאה לא$ טעבעד ןיראוויבןיבאלע רעל
 םישרה עבימאבטכעל טיזב טקעךכעיבהלות אד טאה טבעהגליא ׳יייי ג יי1 ףי1א ןערריב
 איך טייו&ע ראב מ4אם ריא המ :גבונהעל רעטבוא ןייא רעז^כוא ןע;העל טבעה עריא גוא
 :הלות ך טכייל* םיא קא ןאטיו*$ ןייא אימ ךילג ריא רכיא ךיז מ?אס סאוויסעד וצ הלות

 םיא ןיא ןד זיא ןעט םאוי אייבע םעל ראב דביזיב זיירה ריא דאב טיב אלומ ןייק_ טאלו איז אל
 טיט דיילסיב ןא קביד^רעלא עטיור טיט דיילקיב ןא זיא דביקב זיוה ץבא; ריא ןעך.םיעעך
 לימ יד ןילעיר ת1צה ך׳קי״״י קימח בוא חתפת חותפ :וא ןתת קתג וניימל תויחכ עבידביבאפ ייווצ
 וצ הלותד טלאטדיילק ןייע ןייא ־וטולכ ךאליילןייא ח־" :איינע ןופיסגהיב םעל ןופ ןיד
 בוא הל1חט ריאי טיט םרוציב ןא זיא םארו רסו׳ס םעל וצ איז.טיב לימחאב ץיא גוא םיטמ איד
 חאסאךנאט קג^רע^ביה םוצ טכאל אד גוא דיילק ריא חא ןייע גוא קראסע ייע :אך ןעמ
 טאןוקדהתלט םעל ראב קמאן טיב ךיז קבראד רעברעל עדא יטולב התיטה םוי רעל
 גבייג יד טמק אד יי^י* *• םיא ןוב קרעיי לוצינ ןילעוו איל םוראוו זיא הגייטה ם1י םעד ךא;
 זיא ןוב ךד ןדייע םא אוצ גערר ןיטוג םעל רעןרעל עליא טבירעל אד ר^ולב זי1ה דיא ןופ
 דיא ךרא ,אל ןיכיול גוא םידיטלת עליא יטולכ רעלביק עליא ףיו־א קמיטש יד וסק :הליבגן
 חא םע בוא םיעער אד ןופ ןס ךעל שלאפ זיא ד־#׳ איי!ןיבא;אוזא בוא איז ט5י1ל ןאס
 עריא ןופ ת1ר© אך ןופ אבל דיזנגןל הל1ת רעל אוצ טיב יעי םורד.טייקבייע ר5קי'1 עילאי

 :הןח;קא גוא טייק^ייע ןייא בוא גבוביול ןייא 'טבעס'
 ךןוד0 ^ ^"םקנ



 יןץ*ו
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 תאיציל רמ שדק יארקמ
 .םימעה ליגמ י תשלק ונתואו,י תרח; ונ; ינ .םידימ
 יי התא ךורב :ונתלחנה ןוצ־םו הבהא; ךשךק תנשי
 " * 1 ■;תבשהשדקןנ'
 :;וקבחו קקיזש? .השקל ג;עתוך .קרס? וג לעישל .קהבש? רש!א
 .אשייססד אתרמ • אשוידל רדס א :ןישידק. ןונאך .קסיפת לקתני ־:
 :ןי^רמ'א*ופ?3 .אש׳יג םע ןחלשו ־: .אתלס ארות?? .את^ה הל ןיש נ
 .א^ז יגאדסי .אקכ וג אד?ח ב :ןד^י׳ב לע אלוני .אתבש אתרמבי
 :ןישלה אפרתהל .השיאו סוראל : .הלכ והימו . אלאוישי א;יש י
 .ןריקי. ןילמ .י קרח? חיל ריבע נ :!־שיבלו קנאשי .אלא קשושק? •
 :ןיששח י5ג לער .ןירושע.ןיעכש? י .הלד אדוסי?ו .הלעב הל ק?ח י
 ימה; תיש? .'רשעתת אתגיבמ* :קשיתכשית?אהי.הלאחיגדיבעד
 ןדוב "׳נ) .רשקתת ןיד? .רטסל : םר? .ןיתיבשו ןילטב.קחקע ףא קיו $
 ןךיזו .:רטסל ימהינתישב .רשקתת :ןיש?; םע קחודו .קחדס ןי?קא ־

 :ןישיגכד ארמג .יתרח איה לעו .וכיו ימ ח ח
 .ןיקיחדל קבאשש .ןיקיכשו ןיתיכש י :זישיסח ןא?ך?ו .יששו הל י:
 :זשטהומלמייחהמד !ילישס; .ק?קח ודי?ע; .קגיבשוש וברק
 .אתעיבבו אתיז? .את?ר לע עצבש ל :!ישחר םע ק;ונו .קמ אש?אל'
 :ןישירש ןישיתס' .אשקג ןדיי ןיבת: .ןיתלר קמ .קתשש; ד?*!ש ל
 .אירב ןימשד • א:נד אתיז חשמ *• !יי?# אתלח?ו.קחלת?ו קחרת?
 :ןישיחל? העב . א:לכג קיג;ו: .אלעלי א?לשי -דל קע?ש קלמע ן
 .קזיגגי ןילשי .ןיח אשי; אל ה :ןישידק.שידק־? • אלכ ־ישעתיך

 :ןישיבלו ןרישש .ןדמחש ןמיתילך ־: םרב .קמלע ל? וג? .קשיתש ןישישר
 וג? .אלעלר ןדךב .הלב תרטעל א :ןישיש? שישב אלה .קשל קיחע י

 ־ :ןישידק ןריעד .אלולה יאה י . השע.לע י־!שרד •ההק.אוער אה י
 אשיתס ןרישש ל?ד איישש קשידי לבד אשידק.אקיחע םדק.ק אוער איקו
 ליטהלו !יבגא ריעזי הישיר א:לשל הימ האלע אלט ךשמחיי אלכי ־י י

 :י אלכד אתויחבו אנער? ק?;אי הי,־וק? ןישרק. קלופת לקמל
 טאה רע טאוו טלעוו רד ןופ גיגיק.רעד טאג רעזנוא טאג וטסיב םביוליג ״״ ךור?
 תבש ןיגיליה ןייז גוא׳זקוא ןיא טרעגב טאה גוא תוצמ ענייז םונ זגואטגיליהג
 ןייא זיא תבש רעד .ןגרא טבאמיג זנוא רע טאה גנויגילוואב טיט ינוא טפאשבילטיש

 עלא וצ רעטסרע 'ןייא גאט ןייא זיא יתבש רעך ןעד תישארב השעמ וצ י שעגעבעדיג
 םירצש ןופ גנאג םיורא םער אוצ שענעכעדיג ןייא זיא רע טייקירייה רעד גגופור ןא
 >א ;םנירייהיג זגוא טסאהינוא טלייוו רעד םדא ־לאמ טטנעד וטסאה זגוא ןיא ןער ינ
 ץברא טבאשיג וטסאה ןיליו)ןימוג טימ גוא םפאשביל י טימ חבש 'ןיגירייה ןיד

 י :חבש םעד׳טנירייה טאוו רעד טאג ופסיב טביולג דיינ :זמא



 תירחשב תבש תגהנה
 איויקד# ףי1אאיר$וז# םד ת*ש לא^ומק

 ןבךקי םגח #יי3 תערמ געט ערעד^א ץא
 תבש ן*רק םנח איי* נ* רקוב* טיר# דימ$
 זא בוא ,תיג^ה םויבו רא; רקוב* טי; םיד#
 םנח ץגאז ןעמ לאז ץירא לזש ץא םיד קמ
 .(׳וגו יל םירסומ יתחסע דודל תולנסח ריע) רצממ
 ץ^ז&עמ ץיא אידפ תבש טניגע^* רענייא ןנהו
 איוו'וזא טי; ת^שיטוג ןיגאז םיא אוצ ר^ לאז
 טז^וק קמ וא גוא ,ןמאמ םוג רץט^זדימ§
 ץגאז טי; ךי1א ןעמ לאז תבש םוא הזוזמ איך
 ריכז קוס9 םנח ראנ ׳טויתא* •וסעי •ח קמ$ 0עך
 נוא,ז;זא טיה ץילאתקש ת©חמ ,ית תנעה םוי תי
 דבוע תבש םוא טינ ןעט ט;א] םעמ םער תמחמ
 לאן ךיוא.רנו עודמו טגאז קמ ראג ־"ל לארעי וזבו
 טייצ רד ןיא עט# תאי־ץנ ץ#ז וצ קיז רהז;ןעמ
 ג;יל;ןעמ קקי םי;וננ* ךיל$מ זיא קמזיהחמ
 רעי ליור סן7 רעוו םורל ץל עמש תאיךק ר*ו"
 ןי^אז ליאז רעד ץל ען# תאירקרגוע טי;לאז
 תאירק.ןופ השל© ע$סךע איך'איל$ רעד ןיא
 ץי;וצ ף*ית ךאנ רעל גוא זץ־עש*ו ז י* ע#
 עמ?יע איד ןופ ץל לאז רע יד$ ץירא ליש ץא
 בוא י ןי ירא ל,ק ץא קיי;סאוו ןישטקמ חנך

 :יב*פהמף*ץ3ק*זלאן
 *ד ץל ריהמ איצ ברחמ זעעל םידמול לד
 ז1קיס*מ מי4 לאז ןעמ יא טייל עטמארפ
 ק/רעל רעדא ץלייר וצ אייס ךאז םוק קיק.טיט
 מ^אז םילהה רעדא תצדבשתו תוריק רעדא
 תונוטק ךא; וי* ר$אש ךור* ביוה ןא ןופ

 שדוקה ן#ל* וליפ** טינ רא^ ןעמ גוא הרקע
 קירא ץקק סאע ןישמנעמ איד נוא.ץל קימפה
 *יל ץמלאד ט^יז קד רעד תעק* םילממ !יא

 ץיק ןילייר טינ ץלאז אייז וא ץיז אוצ רהז;
 ,ן*אה וצ ץו ןיא הקיקחה רעד טימ רא$ טלאו;
 רע ראמ ןיזאןיג סיוא טאה רעקיא ןנהו גוא
 תמחמ רעמלעיו איד ן?ר םער ןיגאז ךא; טי;
 רעטמארפ דער גוא קקפה ץיא שסייה םאר
 ן*וש םגאז ןער רעד ןעיו טניואווי;ויא ם^־וע
 דיא סאד,םיא טימ״יל ןיגאז,שידק_רעך$ דע
 סש םעד ק;אם רעד אייז תמחה רמא יאדו*
 קנייה םיארונ םימי ןיא טרפכו ה$מ*ל ם!ם^
 ראע םאר .קוט גוא הוצמא זיא םע יזא איל
 דךי*גן עמיורג ןייא זיאיסאד גוא טייקהורפ
 ףיוא ם^וע ץממאלס םגח קמ ףראד םתל

 *י ץל ריהזמ רעיל םנח י

 בוט םויו תבשל תירחש
 ל ;א יח קי םגייה ן*נ רעי תא חנ תע: תג ר*ד*# ןאג םד־יסזם *ך גוא תונרג אך 1יךך ןא ןי• םנליאד קס

 רשב לק ודחו .וניהלא ;י ךמש תא ךרבת יחלב תסש4
 רגת םלועה ןמהימת ונבלמ'ךרכז םמוריו ראפת י
 עישומו לאוג ךלמ ונל ץא ךידעלבמו .לא התא םלועה
 הקוצו חרצ תע לכב םחרמו הנועו סנרפמו ליצמו הלופ
 םינורחאהו םינושארה יללא 5 התא אלא ךלמ ונל ןיא

 בירב ללהמה .תודלות לב ץרא ,תוירב לב הולא
 .םימחרבריתוירבו דסחב ומלוע 'גהנמה י .תוחבשתה
 ץיקמהו םינש1 ררועמה י ,ןשל >6ו םמי אל ,ךנה יר
 רעזנוא שא^ ןעמאנ ןיד ץביול טוט טבעל םאוו ץנילמיאןופ ה^נך ■"לנתםשג
 ןב״ה דד טיט נוא ןניי^אב טיט 2יענ§עט>ב עלא ןופ םוטא רעד נוא ,טאג
 רע15'ואנוא טא{ וטסיב גיבייא זי^ 'גיבייא ןופ ק .גיבייא ךלט רמוא ןעקניידנא ץיד
 גוא'םיוא טזייל אד רד הדי".רעפלעה ןייא נוא רעזייל רד ןייא ט^ן ןייק.ריט ןבאה ריד.
 ןייא ט!?וק זגוא ףיוא ןער טייצ ערא יקז שמעראב רעד גוא טזייפש נוא ליצמ זיא
 דא{ ןי?אס ר:י1? גוא ריד רא{ שאג ץרעלנא ץק.ריש ןבאה סיד? עטבעלשא גוא"הך$
 גוא תוקוד עמכרע איד ןופ טא{ דד טסיב אוד ייי" .ץפלעה זנוא טסלא;וד רד וצ
 טיעוואירד עגיראןיגע^ ןופ רעה רד ש{עםעשב עלא ןופ טא{ רדעטצעל יד ןופ
 טיש ש$ע^אב עניין נוא דקס טיש טלעוו ןייז שריפ אד רעד ביול ליפ טיש טביולג

 רעד ׳ר ע׳הקב *
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 ■ 1} םי *די 11 ■יע ו■*/ ^

 אלמ וניפ ולא .םידומ ונחנא ךדבל ךל .םיפופ? ףקוזחו
 חב£ וניתותפשו וילג ןומהכ הת וננושלו םמ הריש
 ונילד חריכו!שמשכ תוריאמ וניניעו עיקר יבחךמ?
 ונאץא .תוליאכ תולקונילגרו םימ^ ירשגב תושורפ
 תא ךרבלו וניתובא יהלאו ונדללן*ךל תודוהל םיקיפסמ
 םימעפ תובבר יברו םיפלא יפלא ףלאמ תחא לע ךמש
 וניתבא םעוז ונמ, תישעש תואלפנו םיסנ תובוטה
 םדבעי תיבמו וניהלא ל יינתלאג םורצממ :םינפלמ
 ונתלצה ברחמ.ונתלכלכ עבשבו ונתנז בערב .^ליד?
 הנה דע ן ונתילד םינמאנו םיער םולחמו ונתמלמ רכךמו
 וניחלא יי ונשטת לאו ;ךידסח ונובזע אלו ךימחר וניהש
 תחפנש״המשנו חורו ונביתגלפש םירבא ןכ לע. :חצגל
 וכרביו'ודוי םה ןה 'יוניפב'תמש רשא ןושלל וניפאב

 תאז וכילמה ושידקמ וצייצו וממוריו וראפד וחבשיו
 היוא חינט׳ט חא רע ראנ טינ טפאלטז בוא טינ טליטערד טא;נוא ,"י טייקמילאג רעך
 ןימערד טאוו יד גידנעכאוו טכיאס רע בוא ענידנפאלש ך טקעיי רד אךרך,טלעוו רד

 טנהעל רע בואענעצנאפיגיד היוא טעב רגןעאע!?וטטידןליילטבאמאדרעךעא
 ןמנאדיויייא טאגרידוצ ,עעעובג ןייא יד.ףיוא טכיר רע,בוא עעדנעלא? יד ־י!?גוא
 געצ רזנוא בוא םי רד איוו גנאיג טיט קוויג לופ סלאוו ליומ רזנוא ;וליפא ןעדי יל״תי)?
 ערעונוא בוא ץדעא ענייז ןופ גנומורב םאד איוו וזא גנאגיג ביול טיט לופ ץיז לאז
 ולאז 'ץעוא ערעזנוא בוא לימיה םעד ןופ טיילב ד אייו ביוי טיפ ליש ץיאאי קשעי
 ןרעלדא יד איוו שירפשרפ ןייז ץלאי טנעה ערזנוא *א.ה^ל ר נוא ק ד ייו ןטקייל

 רימ ויטלאוו ,קניא יד אדו בערנ ץיז לאז סיפ ערזנוא נוא ימיה ןרעטנוא ןהייפ םאוו
 ןירעטלע ערזנוא ןופ טאנ בוא טא;רעזנוא טא;ךיד ןיביול וצ ץיז קיפסמ טנאקג טינ
 והעצ נו'א טניזיוט לאמ טניחוט טניזיוט ןופטענייא ףיוא ןעדיא;ץיל ןיביול אוצ גוא
 ןרעטלע ערזגוא טיט ןאטג םסאה וד םאוו תובוט ד ףיוא טניזיוט ןהעצ לאמ דניזיוט
 ןופ ינוא טז״לג םיוא ינוא'טא;רזעא טאנ וטסאה םילןמנ םיוא ־תמ*. .ןנוא טימ עא
 ןיא בוא ראירעגנוה ןי^ז ,טזיילג םייוא זנוא וטסאה טכענק ןעווינ ן;ייזרימסאוו זיוה
 דראמ ןופנוא טןנערי?יב זעא וטסאה דרעווטי ןופ "טזיי״טינ זעאוטסאהראןץטאז
 וטסאה טיימ&נאלק עגיטפאהראוו עזייב 'ליפ ןופ בוא ןענידטנא טכאמג ינוא וטקא^
 םידסח ענייד עא ןפלאהיגטףהמיראג רד עניד זעא ןבאה רעהא זיב .ןינןיוהרךזנוא
 ע^ייא וצ טאנ רעזגוא טא;ןיזאי ראפ טינ דגוא טסעוו עא ץזאל ראפ טינ זעא ץבאה
 טאוו המשנ יד בוא םוטא םעד בוא טלייט וצ 'זעא ץא טטאה וד םי)רדילנ 'י• היח ק יי
 רזעיא ץא ןאמנ טהאה וד טאוו געצ יד גוא רעכעיזא; ערזנוא ןיא ןיזאלביג טהאהוד
 ןעךץאב גוא ןעמיראב עא ןיביויל ןעמ גוא ןקנאד ן^וט יי1 רדילנ עיא עעזאל יד ייומ

 עא ' 'י פ"־(־0

 ו וו *4 ״־* •• •
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 .עבשת ךל ןושל לכו ,הדוי ךל הפ לכ יכ .ונכלמ ךמש
 ךינפל המוק לכו ערכה ךל ךרב לכו ,הפצת ךל ןיע לכו
 תמזי'תוילכו ברק לכו ךוא־ריי תובבלה לכו :הוחתשת
 .ךומל ימ יי הנרמאת יתומצע לכ בותכש רבדכ .ךמשל■

 ימו ךל המדי ימ :ולזוגמ ןויבאו ינעו ונממ קזחמ ינע ליצמ
 לא ארונהו רובגה לודגה לאה ,ךלי ךרעי ימו ךל הושי
 דיננו דחאפ?ו ובכשנו ולל* :ץראוםימע הנק ןול3
 לכו " תא יעפנ יכרב רוקל .רוסאכ .ךשך5 םע תא

 י :ושדק םש תא יברק
 חצנל רובגה ,ךמש דובכב לודגה .ךזע תומצעתב לאה

 ך••• 1 • - |•: 2 • ז . ־., ־: ־ : ״ ״ ד

 לב םיקידצ וננר בותכו .וימיש שודקו 'םורמ דעי םוש
 .םמורתת םירשי יפב י 5 הלהת הואנ םירשיל
 .שדקתת םידיסח ןושלבו ,ז ךרבתת םיקידצ י יתפשבו

 :ללהתת םישודק ברקבו_־
 גיניקרעזנוא ןעמאנ ןייד ןיגיגיק ןיכאס נוא ןי;ילייה גוא ןקלאטש בוא ןיביוה רד גוא
 גנוצ עעילטיא נוא זי״ל לני ןעקנאד אוצ ריד רעהיג ליומ סכילפיא ןעד .י6 לנ ״

 ןמימ דח אוצ רעהי; אינק ענילטיא :וא ןידעווש'אוצ ןעטא; ןייד אייב רעהיג
 רעצרעה עלא גוא ןיקוב ריד יציק רעהי; טעי-וי; ףיוא טייג םאוורעבילפיא גוא

 ינז ץעיול ןירעהיג ןעקנאדיג עטסגינייוועגיא די גוא ןיטכראפ ריד ראפ ךיז ןירעהיג
 דעוו טאנ ,קאי רענייג ע גייט ערא ןיבירשיג קוספ ןיא חאךאז ד יוו וזא ןעמאנ ;ייד
 ןופ רעקראטש חא טאוו ןינלעןא ןופ ןאטורא םעד ליצט חא אד רד לי" ךיילג ריד זיא
 רעוי נוא ץעייל;רד וצ ךד ןא&רעוו '־.ןיז;ןייז ןופ ןויבא םער גוא ימ? םעדינוא שא
 טאנ רבילקעיש רד נוא רקראטש דד גוא רעטרעפכאיג רד לאה ןיצאש רד יצ ךיז ןאק
 ץעיול ךיד ןילעוו ריס ד־וע נוא ליטיה ןיפאשאב טאה אד רד טאג רעטשרעביוא רד
 ןטאנןיגילייז!ןיד ץעיול ןילעוו גוא קגיישאב ךד ןילעוו גוא ןעמיראב ךיד ןיליעוו נוא
 ביורשפנןייט טגאח; טאה ךלמה דח ןינעוו םרוד ןופ טייטש קוסע ץא יוו וזאייי״ינ
 :ןע1?אנ"ןיגיליימ' ץי1 ןיעיול ץלאי עטםגי;ייוועניא עגיימ עלא גוא ינדי ל־י טא;
 תא אד רך ליי" טגיטעעפע זיא טייקראטש ןייד םאו;טא;דד טסיב וד ״״״״,ל^ק!
 גיעייא אוצ קראטש חא אד רד ייבגי ןימאנ ןייד ויפ דובע םעד ךרה ט־ועפבאיג

 ןייא ףיוא טציז אד רד ה־בקה ךלמ דד ולפי טייןניטכראפ עניהטיט גטכראפ חא אד רד
 :לוטש םענעביוה רד ןייא גואקכיוה

 םייעש ךיוא .גילייה נוא ןיביוה ר3ח חא ןמא;ןייז גבייא וצ םעור םאוו רד יי מו־״
 ע^טראע טעעך ד איצ ׳ ףליה שטא; ץגעוו 'ןופ טנניז םיקידצ ריא ,ןיבידשד
 ייומ םער ךרה יט .חא טא;םאוו ןגןייטש ראפ ייז 'םוראוו ץביול ןילאז ייז ןייש חא
 ושטדעוו םיקידצ ד ןופ דייר איי ךךה גוא טןיוליג וטקדעוו ע;יטראפ טבעך ך ץפ

 טסיריג ׳ר *דקב
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 בוט םויו תבשל תירחש
 ראפתי הנרב לאךשי תיב ךמע תובבר תולהקמב
 לכ תבוח ןבש רודו י רוד לכב ונכלמ ךמיש
 ......תודוהל וניתובאיהלאוונייהלאי;ץנפל.םירוצדד
 ליב לע סלקלו הלעל ךרבל רדהל םמורל ראפל חבשל

 ךחישמ ךדבע יש!ןב ידוד תוחבשתו תוריש ירבד
 לודגה ךלמה'לאה ונבלמ דעל ךמש חבתשי םבו
 דדלאו וניהלא י;האנ ךל יכ,ץראבו םימשב שודקהו

 הלשממו זיע הרמזו ללה החבשו ריש דעו םלועל וניתובא
 ת4רב.'תוכלמו השדק תראפתו הלהת הרובגו הלדג חצנ
 התא םלוע דע םלועמו שודקהו לודגה ךמשל תואדוהו
 תוחבשתב ללהמו לודג.ךלמ ילא י; התא ךורב :לא
 לכ ןובל תומשנל לכ ארוב תואלפנה ןודא תואדוהה לא
 ק׳ח :םימלועה יח דיחי ךלמ הרמז ירישב רחובה םישעמה

 :קנוואד ןני־ועבאוו קא םע םנישענ קזנ סיקמעממ תולעמה ריסי שידק. ךד ראפ קמ םגאז הביש תבש םוא

 ךרבמה יי תא וכרב ןיח
 םלועל ךרבמיה יי ךורב "די

 ווא רצוי םלועה ךלמ וניהלא יי התא ךידיר
 לכה תא ארובו םול^יהשע ך|דר ארובו ירר^

 סלא&י^ :דואוי ןימימ ;יאאיוו הרשע הנ׳משי זיב רדסנ ן׳ראל ייאםה אי !הכ םנאז ךאוו ץמדנ םוא םלאפיג בוס םוי ןמוי

 :י:כ שודק ןיא ורמאי לבדו. ,ךוחבשי;לכהו.ךורוי לכה
 לכב התופה לאה ,לבה רצוי הלס ךוממורי לבה

 המה איצומ .עיקר ינולה עקובו .חרזמ ירעש תותלד םוי
 ^ _1 ז ן_ז. , >

 גוא ברקבי ןיביוה רעד וטםדעו.ו םידיסח איד ןופ גנוצ םעד וחוד נוא ויי^לבי טן?י־ןי?
 י :טגירייהיג וטטרעוו עןילייה ןיטייווצ

 ןייד ט־ועוו לארשי קלאפ ןייד טניזיוט יי ןייא ץסייווצ גיא תולמהסבי
 ןופ טייקדלוועד זיא םד ןעך,רוד ןכילטיא ןיא טביולינ גיניק רמוא ןמאנ
 ךדעטלע 'ערעמוא ןופ טאנ נוא טאג רעזגוא טאנ רד ראפ ןקגאד וצ׳שנעפעשב עלא
 וצ גוא ןיביול וןיוה וצ ןיביול וצ ןעניישאב וצ ץכייח רעד וציקגיישאב וצ ןיביול וצ
 רוד טכענק.ןיטבלאזינ ןיד ןופ 3ימ נוא גנאזיג ןופ דייר ד זא רעו? דאנ ןעמיראב

 :ישז ןופ ןוזרדןעוויג זיא רע םאוודלמה
 :ןעמואד קגידגיכאוו ןיא ןעמ שנישיג רוא רעוי הכרב איד ןוש*גוא חכתשי ןופ זמפייט יד

 הגילבה ץיק.זיא םע ןיגאז עלא גוא ריד ןי1יול עלא גיא ריד ןקנאד עלא ךידיי לכה
 דפע^״אב רד טסיב יד גיבייא ריד ןיבייה רעד עלא לעי טאג איוו ןידנאה רפ טינ
 ץרגןיוט גואי זייריפ איד גאט ןיכילטיא טניפע סאוו רד טאג רעד טסיב יד עלא ןיפ

 ןופ * י ׳ר פ״3קת
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 תבשל תירחש
 ויבשוילו ולכ םלועל ריאמו.התבש ןובממ הנבלו הזיוקממ
 הילע םידללו ץראל ריאמה םימחרה תרמב ארבש
 :תישארב השעמ דימת םוי לכב שדחמ ובוטבו ,םימחרב
 | '* ץ ץ ץ • ץ ץ *7 ץ • ץ • ץ • ץ• | •• ־■• -י • ץראה האלמ תישע המכחב םלכ יי י ־הישעמ ובר יהמ

 ראפמהו חבשמה .זאמ ודבל םמורמה ךלמה :ךנימ
 םיברה ךימחלב םלוע יהלא םלוע תומימ 'אשנתמהו
 :ונדעב בגשמ ונעשי ןנמ ונבגשמ רוצ ובזע ןודא ונילע םחר
 ןיא :ךל הימוד ימו ךתלב םפא .ךתלוז ןיאו ךל ךורע ןיא
 ייחל ונבלמ'ךתלוז ןיאו ,הזה םלועב וניהליא יי ךל .ךורע

 ץאוי .םישמה תומיל ונלאוג ךתלב ספא :אבה 'םלועה
 :םיתמה תיחתל ונעישומ ךל 'המוד .

 יפב דורבמו זוורב .םישעמה לכי לעי ןודא ל**
 תעד !םלוע אלמ ובוטו ולדג .המשנה לכ 7 ־*
 תויח לע האגתמה :י ודוה םיבבוס הנובתו
 תוכז .הבכרמה לע דובכב רדהנו .שרקה

 _• • ^ • • _ * • ^ • *•״!

 איד םירדא םיינ ץטןאד ןופ סאוו למיה ןופ רעמסנעפ ד טלאפש גוא חרזמ ןופ
 םסעפ ריא ןופ הנבל ך בוא םירא ריא ןופ ןוז יד סראי טהיצ רע ;טלעוו רד ףיואימכיל
 ץפאשיג םאה רן םארו רניואוו ענייז וצ גוא טלעוו עצנאג יל וצ טכייל'רע גוא גנוציז
 ריא ףיוא ןנואוו םאור ך וצ גוא דרע רד וצ טכייל אד רד ייאםה.םימחר ןופ הךמ רדיטימ
 ןופ קרעור יד דימת גאט עלא רע טעיינב טייקטוגץיז טימ גוא ,'טייקמיראנח־ד טימ
 חא אד רד רעייופ־ץפ ץביוה רד ץילא חא םאור רד ךלמ רד ךלמה תישארב ימי חשש
 טאג 'הלא געמ עניבייא ןופ ןיביוח דד זיא אד רד׳נוא טגיישאב חא אד רך גיוא טביוליג
 זנוא רעביא טייקמידאב רעד םיורג ןייד טימ ךיד םעראב רעד׳טלעוו רעד ןופ
 רעד ויזלעפ רעקראטש רעזנוא םייקראטש רעיגוא ןופ ראה רעך םסיב אוד ימינ ןייא
 סעלא ץפ פא זגרא םשטיהד זנואראפירעקראטש ץיא ףליה רזנייא ןופ רעצישאב
 ץיק'וד גאה ראפ טינ חא ריד ץיח גוא ריד וצ י ןייצאש טינ רנייקךיז ןאקסע חי ןיזייב
 .ןצאש טינ ־ךיז ןאןכרענייק_!יא ךיילג דד חא רעוי גוא טינ ץלא זיא ריד רעדנוז ,טאנ
 גיניק רזנוא וד יימ ןידנאה ראפ טינ רענייק״זיאםע בוא טיעוו רד ףיוא טאנ ריד וצ

 רעד רעזנוא רד רעדנוז טשינ זיא ץלא םשא אבה םלוע ןופ ןיבעל ןיגיבייא םער ץא
 רד קוו רעןלעה רעזנוא יץילג טינ רעגייק.רד חא םע בוא חישמ ץנעט ןיא רעחיל

 :םיתה יד ןינאמ גי־דענעל טסעוו
 ךןד טגיולנ טןעוו ברא טביולינ חא רע קרעוו עלא רעביא רעה ןייא חא טאנ ןתא לא
 עצגאנ יד לופ חא 'שטונ ןייז בוא טייקסררג ןייז יליג תומשנ עלא ןופ ליומ םער
 טשרלה אד רד האגחשה.םיא םורא קנייז טייקדנאטש ראפ ינוא טפאש ץסיוו ,טלעוו
 ץי1 ףיוא דובכטימ טניי^אב חא בוא שדוקה תויחןיסייה סאוו םיכאלמ ך רעביא



 תכשל תירחש
 אלמ םימחרו דסח .ואסכ ינפל רודימו

 םירשומ תויהל .םדב ןתנ הרובגו הכ .לכשהבו
 םויז האנ .הגונ םיקיפמו ויז םיאלמ :לבת ברקב
 .םאובב םיששו םתאצב םיחמש .םלועה רכב
 םינתונ דובכו ראפ :םנוק ןוצר המיאב םישע
 שמשל ארק .ותוכלמ רכזל הנרו הלהצ .ומשר
 הבש :הנבלה תרוצ ןיקתהו האך .רוא חרזיו
 הלדגו ת־^פת .םורמ אבצ רכ ול םינתונ

 *י" :שלקה ינפואו תויחו םיפרש , ,
 הלעתנ יעיבשה םויב .םישעמה לכמ תבש רשא לאל
 החונמה םויליהסע תראפת .'ודובכ אסכ לע בשיו
 ובש יעיבשה םוי חבש הז .תבשה,םויל ארק ננע
 •• ן - - • • • • • ♦ • • # רמואו חבשמ יעיבשה םויו'.ותכאלמ לכמ'לא תביש

 רעד בוא דאניג ,לוטש ןייז ראפ זיא טייקדפראפ ט?עך גוא טייקרעטיול,דובכה אסכ
 ןענייז ץפאשאב טאה טאג רעזנוא טאוו טכיל ך "־*,דובכ ןייז ראפ זיא טייקמיראן
 רע טייהגולקטיו? גואדנאטשיראפ גואיטפאש ץסיוו טימ טמערופיג ייז טאה רנן טמ
 ייזי־^טלעוו רד ןיא ןיניטלעווינ ןילא;ייז הרובג גוא הב ןייגעגיג ץירא ייז ןיא טאה
 ץ״יש זיא טייקרעטיול רגןייז>נאלג ןייא םייא ןעהינז גוא טייקרעטיול טיש לופ קגייז
 גוא טלעוו רד ףיוא קנייש יצ םיוא ןעיינ ייז ןעוו ךיליירפ ןעגייז ייז׳טלעוו עצגאנך ןיא
 רעייז ןופ ץלוו םע־ד טכראפםיורג טיז?ןעוטייז,רע1ןנואןעייגייזןעוו גיטסולןענייז
 וצ ביול גוא יירשיג "ל" דובכ בוא טייהנייש קמאנ ןייז וצ ץבינ ייז י״סעפעשאב
 ןוז יד קד טכיל"ייד טנייש םעינוא ןוז רד וצ טפור רע,ךיירגיניק ץי2 ןופ שענעכעדינ
 ןהעזיב טאה טאג האי תושר ריא טמ קש זיב טלעןו רד ףיוא 'קנייש וצ םיורא טינ טייג
 ןייז ןיילא ריאנ טעוו יז זא ןוז רד וצ ןעניד ןילעוי נוא ןייז העוט ךיז ןילעוו ץשטנעמ זא
 זא ןהעז 'וילעיו םייל יד זא נוא ה;;ל רד ןופ הרוצ יל טיירביג ןא רע טאה םעל רעביא
 הדובע ראפ ןויז יד ןיבאו? וצ ןייז העוט טינ דןיז ייו ןלעווהן;ל ד גוא ןוז ף ייווצ ןנייז יי!
 ןופ טפאשרעה עלא םיא וצ ייז ןייזי? ביולןייא ״־׳.ימלשיל רד טביילש 'וזא,הךן
 םינפוא גואםיפרש ץסייה טאוו םיכאלמ יד טייקרעפבא נוא טייקנייש ׳לטיה םעל

 י1:תויח ענילייה ץהייה טאוו םיכאלמ יד נוא
 ץפ גאש ןיטעביז םעד טעוריג טאה רע םאוו טאנ וצ ייזץבינ םיחבש ך !י" י*־.לאל
 אסכ ןייז ףיואטצעזיג ךיז טאה נוא טכיוליג יןיוה ןידאוג זיא רע קדעוו ענייז עלא
 ץפורינ םיוא טאלז רע טייהנייש טימ טלהיג ןייא רע טאה גאט ץכיל^ור םעך׳רוב?ה
 ןיא טאה טאג םאד גאש ץ'ש1יז םעד ןופ ביול רעד זיא םאר ןיגיטפענעז וצ גאש םע־ד

 ; ש״&לס "יא
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 תבשל תירחש
 חאפי ךכיפל .ייל תודוהל בוט תבעה םויל ריע
 לאל ונתי דובכו הלדגו ךרי הבע .וירוצי לכ לאל
 ותשרקב לארשי ומעל החונמ ליחנמה לכ רצ־
 ונכלזצ ךרכזו .עידקתי וניהלא יי ךמע

 •• : - _ 1 :5 • 2 •• ד1 ו 1 : •

 תחתמ ץראה לעו לעממ םימשב .ראפתי

 םידמוע םלב ויתרשמ רשא!םיתרשמ רצוי ונבלמ דעל
 ךלמו םייח ם׳יתלא יירבד לוקב דחי האריב םיעימשמו םלוע םורב
 םישע םלבו םישודק םלב םידובג םלב םירורב םלב םיבוהא םלבמלוע

 הרהטבו השדקב םהיפ חא םיחתופ םלבו .םנוק'ןוצר האריבו המיאב
 םימידקמו םיצירעמו םיראפמו םיחבשבו םיכרבמו הרמזבו הרישב
 םלבו .אוה שודק ארונהו רובעו לודגה ךלמה לאה'םש תא :םיבילממו
 הז חושר הבהאב םינתונו .הזמ הז םימש תוכלמ לי? םהילע םילבקמ
 השודק המיענבו הרורב הפשב חור ׳ תחנב םרצויל שידקהל .הזל

 :האריב םירמואו המיאב םינוע דחאב םלב
 * •.-,1 : יי •״ 1 י ^ , ז : ,ז \

 ׳־־ -יי שחה שודה שודה

 ; ן ?

 םיפרגה תמעל םיאבנתמ ילודג עערב ערקה תוי י
 :ומוקממיי'דובכ ךורב :םירמואוםיחבעמ םתמעל

 .ורמאי תורמז ם;קו יס לא ךלמל .ונת:תומיענ , ד....
 לעופ עורהו'םורמ ודכל אוה ייכ .ועימעי תוחבעתו 1
 חימצמ תוקדצ ערוז תומחלמ לעכ תועדה השע תורובג

 .תואלפנה ןודא תול־ךת ארונ תואופר ארוב תועובל
 רומאכ י :תישארב העעמ דימת םוי לכב ובוטב ער המה
 ץ התא ךורכ .!ודסח'םלועל'יכ םילידג םירוא העעל

 ':תורואמה רצוי
 _ _ _ • _ _. י_* ¥י ״ • |

 טגאז בוא טביול ץילא גא$ רעטעביז רעד גוא "ד קרעוו ענייז עלא ןופ טעוריג םיא
 םעך רעביאיוניפל טא{ ראפ ןיביול וצ טוגזיאסע תבשיגאזן םעדףיוא גגאהג ןייא
 גוא ביול ןיגעג ץפראד ייז׳טאג וצ ןעקנאד גוא קץישאב שענעפעאיאב עלא ;י רע,דיג
 אך רעד ןיפא^אב ץלא טאה אד רד ךלמ םער טא{ וצ טייקרעפכא גוא טייקידרעוו
 ןייד^ובש גאן1 ץגילייה םעך ץא לארשי קלא$ ק!וצ גנואור ןייא ץברא טכאסיג טאה
 ישןעוו גיניק.רעמוא שע{ע?עדי{ ןייד בוא טגילייהי;! טרעוו טאג רעזגוא 'טא{ ןעסא{
 רזןוא טביול;ןייזטטלאז ח וינחת,דךנן רד ףיוא ןיטנוא גוא לימיזו ץאיןביוא םניישאנ
 *דל ?{יפכיל ד ץגעוו ןופ גוא טנעה ענייד ןופ קרעוו עטבילי;יד ץגעוו ןופ רעפלעה

 :גיפייא ןע{יישאב ךיד ןעט רעהיג םעך ףיוא ,ןפאשאב טטאה וד טאוו י י
 8 עניואד גקנידגיכאדו !יא עמ םגיפ־ג הרשע הגרסש ךאג ?יב ךרבתת הפ שכייש אי י
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 תירחש
 ונילג;תלמח הרתיו הלודג הלמוד וניזולא

 ■׳י י •י י 4

 עמשל

— • • • 

 ץבהיל
 ירבד1

 . י־ ־י ״ ; - ז * . - ־1 הבהאל ונבבל דחיו
 החמשנו הליבנ 'ונחטב ארונהו'לחנה ףשדק ש
 הלס חצנ ונובזעי.לא םיברה ךידסחו וניפלא יי הימחרו :ךתעושיב
 םולשל ונאיבהו :הדרמ ם1לשי הברב ונילע אבהו רהמ '.דעו
 הרהמ'ונכילותו ותאוצ י לעמ ונלע רוישו ץראה תופנכ עבראמ
 םע ילבמ תרחב י ונבו התא תועושןיילעופ לא יב '.ונצראל תויממוק
 ךדחילוךל תודוהל'הבהאב לודגה ךמשל 'ונבלמ ונתביקו .ןושלו
 :הבהאב'לארשי י ומעב'רחובה'יי התא לחב :לימש תא הבהאלו

 ור־; ¥ : • - : •• •־ ו: ו ־ 1 *־ !״.י ; ¥ ־ן - :

 :ךהא 1 ה־יהי וניהלא !דוהי לארשי עמש
 1 •1 •״• ׳ז ׳;: ■׳צ 7 : • י*־ :

 ־ — םלועל ותמלס ־זובב שש ךורכ .

 זחאמ
 ו ח." :

 ל1?׳?נ־למי ז13נל־לכב זז

 זן׳מ?׳3 ם?'!תנרוז1ינ?ל 009$ :לוממ?
 םתרז^י :יממי 3מ*?י .רררנ !ןזיקלבו ,,
 תוזזמ־יע םת^?ו :ךיני? ץב תטמל ולו)דןרץילע ת״#ן

 :ךירעשבו ךתיב
 ־וצמ יכנא ישא יתו־/מ־לא וע£שת עמש־םא הד־דו
 ־לכב ודבעלו םכיהלא הוהץתא הבהאל םויה םכתא• ־
 הרוי'ותעב םכצרא־רטמ יתתנו :םיכשפנ־לכבו םכבבל
 ךךשב בשע יתתנו:ךרהציוךשר'יתוךנגדתפסאו שוקלמו
 י> י :•רז : ״.* <׳••-• ורז: : ״ח.* ז : •: ^1 : 1 • : >.־7 :■יז : ־ וז: 1 ׳י. : ־ .

 םכבבל התפי־ןפ םכל ורמשה :תעבשו תלכאו ךתמהבל
 <•>•״•>: . י*'.• : •1*.״ •: ז . ■< : זז :• 7 : וז 7 : י.7■*: ־ 17: ן*•״• :,״ : •

 הרחו :םהל םתיוחתשהו םירחא םיהלא םתדבעו םתרסו
 המדאהו רטמהיהי־אלוםימשהי־תא רצעושכב הוהי־ףא
 ה$טס ץראה לעמ הרהמ םתךבאו הלובידרא ןתת אל
 םכבכל־לע הלא ירבו־תא םתמשו :םכל ןתנ הוהי רשא
 תפטוטל ויהןםכךי:לע תואל םתא שתךשקו םבשפנ־לעו

 ןיב ׳ר פ״םהכ



 תבשל תירחש
 ,יב

 דע׳םתיבתכו :ךמוקבו ,ךבכשבו ררדכ ךתכלבו ךתיבב
 ימיו םכימי'וברי

 יכחל תתל ־סכיתבאל׳ הלוי עבט6 רשא המדאה
 םימשה

 תרמאו לארשי ינב־לא רבדהמאל השמ־לא הוהי רמאיו
 0 !ץ ן • . , •• • • ^•י • •* % *■ ץ ▼ • •• •• -י םתררל םהידגב יפנכ־לע תציצ םהל ושעו םהלא

 תצי־מ־ םכל זלהו :תלכת ליתב ךנבל תציצ־לע ונתנו
 םתא םתישעו הלדי תוצמ־לב־תא םתרכזו ותא םתיארו
 םינז םתא־רשא םכיניע ירחאו םכבבל ירחא ורותת־אלו
 םתילהוייתוצמ־לכ־תא םתילעו ורכזת ןעמל ן םהירחא
 םכתא יתאצוה רשא םכיהלא !דוהי ינא :םכיהלאל םישדק
 :םכיהלא הוהי ינא םיהלאל םכל תויהל םירצמ ץראמ

 •• 1 י.': ׳ז : י*• : 1•• '־.* ד ׳ : 1• • ־ :.־ ו •; ■׳*.* ••

 י רוצ ונכל!כ םלו^ יהלא תמא :רעו םלועל ונילע הזה
 ותוכלמו ןוכנ.ואסכו םיקומשו םיק אוהרדו רדל,ונעשי ןגמ
 םינמאנ םימיקו םייח וירבדו :תממ דעל (צרנומאו א״ני
 לע.ונילעו.וניתובא לע ,םימלוע ימלועלו דעל םידמחנו

 :ךידבע לאךשי ערז תורוד לכ לע/וניתורוד לעו ונינב ־
 קוח הנומאבו תמא? םיקו בוט ר? ך סרדואה לעו םדושאדד לע
 ונבלט.וניתובא יזולאו וניחלא יי אוה התאש תמאי :רבעי אלו
 ונלדש ונדופ ונתעושי רוצ ונרוצ וניתובא לאג ונלאג וניתובא דיימ

 , :הלס ףתלוז םיחי־א דוע וגל ןיאו ףטש אוה םלועמ י
 םהל עישומו ןנמ םלועמ אוה התא וניתובא זורז#
 םלוע םולכ' : רובו רוד לכב םהירחא םהינבלו

 7 ^ י• י • *•״. • • ! < • •11:• י •

 ךבשומ
 ישי טלא

• • •• 

 ץרא יספא רע
 םיש:לחכרו ךתרותו

 סער ברל רובג ךלמו ךמעל
 ןודזוא אית התאו ןושאר אוה התא תמא :םינבו תובאל
 םחצממ תמא :עישומו לאוג ךלמ וצל ןיא ךידעלבמו

 ם״כקס ־םתלאנ
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 תבשל תירחש
 לכ .ונתידפ םדבע תיבמו וניזאה "ונתלאנ

 תאז לע :רתונ
 יה לא רלמל תואדוהו תוכרב תוחבשתל תוריש תורמז
 היבגמו ץליא ידע םיאג ליפשמ ארונל לודג אשנו םר : םלקו
 םילד רזוע'םיינע הדופ םיריסא איצומ םורמ דע םילפש

 לאל תודות :וילא םעלש תעב לא־ישי.ומעל הנועה
 זול לארשי ינבו השמ ךרבמו אוה ךורב םלאוג ןוילע
 םלאב י היימר :ימ :םלב ורמאו'הבר החסשב הלש וננן

 :אלפ השע 'תלהת 'יארונ שדקב רךאנ הכמכ ימ ;י
 םיה תפש לע לודגה ךמשל םילואג וחבש השדה הריש
 :דעו םלועל ךילמי.־׳'!:ורמאו וכילמהו ודוה םלב דס!
 יי התא ךורב :לארשי.שודק ומש תואבצ ץ ונלאג רסאנו

- 7 
 לארש

: 7 •• 

 :דןהל׳דת דיגנ יה חת?ת יתפש ימא ,
 תלאוקחצ:תלאםהרבא תלאוניתובאיירלאו וניהלא ל התא ךורב
 דגוס םיבוט םדביר למוג ןוילע לא ארונהו יובגה לודגה לאה
 !ב האב ומש ןעמל םהימ ימל לאוגתובא 'לפה יגוזו
 ר םי-ריא ךנעמל.םייחה רבשב ונבתכו .םילחב ץפח יןימ.םלחל ונרןנז "׳יב

 :םהלבא ןגמל התא'ךורב :ןגמו עישומו רמע ךלמ
 :עישוהל בר ההא םיהמ התמ ינדא םלועל רובג ההא

 ♦ י - ו"׳- —׳ ״ -״ף.־ " .— ׳ ־>־ " ן בישמ

 שילת אפורו םילבונ ךמוס םיבר םימחרב םיהמ התמ דסחב םלח לכלבמ
 תורובג לעב ךומכ ימ .רפע יגשיל ותגימא שקמו םידזסא ריהמו !

 העושי חימוזמו התמו תיממ ךל9 ךל
 :םימחרב םייחל וילוצי רכוז .ןמשה בא ךומכ ימ ״׳״

 :םיסמה ׳התמ ל התא ךורב :םיהמ תויההל ההא ןמ8וי
 :הן׳יר* *ף ןעמ םע״ ץ׳*יח תרמ ןי!ו

 הברק ךל םישלשמה שרק י5ךש רס חיש םענב זקדענו ךשיךהנ
 שודק שודק שודק׳י־ן־' :רמ^ן־הזלא,•ך.ארקן ךאיבנ דנ לע בותבב ,ז

 שגילייה ןעמ איוו וזא טלעוו רעד ףיוא קמ אנ ןייד ץנילייה ץלעוו ־וימ ךשידקנ
 ,םיאיבנ ענייד דחוי ןיבירשיג םיימש םע איוו וזא ןימיה עכיוה יד ןיא םיא
 טאנ גידייה גילייס ערייהי״ז־ טגאז ינוא ךאלמ ץרעךנא םוצ ךאדמ ןייא טפח רע נוא

 רעד י י _ * 'ר ם״סקנ



 תבשל תירחש
 לז־םמזי־ ומי־"

 • ׳ 14■ 1 111■ 1■■ ^■1 ■■11

 דוולמת יתמ דול ונחבא םיבסמ יכ ונילע יןולסחו עיכות ונכלמ ךמוקממ יי"
 םילשורי ־חחב שדקתתו לדגתת ןוכשת :יעו םלועל ונימ:5 בורקב ןויצב
 ירישב רומאה רבדכ'ךתוכלמ הניארת וניניעו :םיחצנ חצנלו רודו רודל ךךיע
 •.היוללה רו4י רחל ןויצךיחלא םלועל יי ךלמו ""יק :ךקר* חישמ דד ירי לע וזע
 יי התא ךורב :הלמ ךוללהו םוי לכב םישודקו שודק ךמשו שודק התא
 " י 1 י ■ :שודקה (דיימ ״׳<׳־> לאה

 ןמאנ דבע יכ .וקלד תנתמב הכימ חמשי
 תתנ ושארב תראפת לילכ .א תאלכ ־ * •
 םינבא תוחול ינשו .יניס דר לע ך־:?** •־םעב .מ
 ןכו תבש תרימש םת? בותכו .ודי? דירוה
 יי! ׳ :התרותב בותכ

 תבשה תא תוזעעל תב#ה י תא לאר^ ימ ורמשו
 תוא ילאראו ינב ןיבורניכ :םלוע תירב םתרדל ־
 ץראה תאו םי.משה תא י;ה^ע םימי ת^ש י? םלעל איה

 ז־־־" "'! :שפניו תבש יעיבשה םויכו
 ומלמ ותלחנה אלו תוצראה ייוגל וניהלא :ל ותתנ אלו
 יכעילרע ונבשי.אל'ותחונמב םגו ,םיליפב ידבועל
 וייא גוא לופא טיט לאמטסנעד •* .ערהע שטאנ דרע יד ראג לופ זיא םע רעה רד
 מ יגעקטנא ךיז ץביוהרד יי!רוקא ןדעה איי!'ןיכא© רקראטש ןייא םרוטש רעסיורג
 גיעק רעזנוא טרא ןייד ןופ ו־ז- :ד״יי1ץגאז "!ץגעקטגא םיכאלמ עגדעגעל?
 ,יניעמ וטיפעוו ןעיו " ריד וצ ץפאה רימ םוראוו זנוא רעביא גיניקנוא ןעגייש ךאמ

 ישיווצ ועור טסיאז עא חישמ ןיקיש זנוא וטסראז ןימייצ ע?יג ץא ,ןויצ טאטש ץא
 גוא טריבגוצ טאמשעגייייה ןייד םילשורי ןיא טקראטשיג ןדעוו טסלאז לי״׳י זנוא
 טגאזיג זיא םע יוויוזא ךיירגיניק ןיד ןהעז'ץלאז ןיגיוא ערע״וא בוא "־■יי טךיביג
 אוציטאג ץגיניק טעוו רע ויל־י רטבלאזיג ןיד ךלמה דוד ךךוד םילהה ץא ץראיויג

 ;טאג טביול דריביג נואדריביג אוצ ןויצ ןופ טא;ןיד גיבייא
 וא םיא טטאה ת ל^די קלח ןייז ץפ הערמ ־ועד טימ ךיז םעידפ השמ ״״ חכשי
 איד לארזעי יד וצ ןיבעגיג םיא יחת טסאה בוא טכענק רעקרטינ ןייא ןיפוריג
 פאק עיזי *דא ואטיג ןא יטיא וטסאה ץורק עטריציג'ןייא ליל־ תבש גא־ן םעך הנתמ
 ענדענייטש אייווצ גואיי"י ינימי גראב םעל ףיוא ןענאטשינ רת ראפ זיא רע זא *
 זיבתשינ ייז ויא טייטש םע נוא דנאה ןייז ןיא ץוערינ פארא טכאמיג רע טאה ןלבאמ

 י• 'הרות ןייד ץא"ץבירשיג טייטש וזא גוא תגש גאמ םער ןימיה לאז ןעמ
 ח?ש גאט םעך הרוח ןהמ תעש? ץבעניג טינ םסאה טא;רעזמא טאגוד ״״־ אלו
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 תבשל תירחש

4 

4 

 עיבשייש־דקמ םע .גנע יארוקו תבש ירמוש ךתמכלמב וחמשי״
 ותש־ךקו וב תיצר יעיברבו .ךבזםמ י וגנעתיו ועבשי.םלכ

 !'י.1 י :תארק'ותוא םימי תרמח
 ונזגרה .ונתחונמב אנ הת וניתובא דדלאו וניהלא

 •0 • • . •. .י . ״. . ^ . • •

 ךפוטמ ונעבש .ךמךותכ ונקלח ןתו ךיחוצטכ
 תמאב ךדבעל ונבל רהטו .ךתעושיב ונשפנ

 וב וחוניו .ךשךקז תבש ןוצרבו הבהאב וניהלא יי ונליחנהו
 :תבשה שרקמ ל התא ךורב :ךמש ישדקמ לארשי לכ
 ריכלל הדובע,ל בשל! • העש םתוחלו לא>ו ךמעב טיהלא י הצר
 דסל ןוצרל יהתו ןוצרב לבקת ה?,דאב םתל?תו .לא־^י.ישאל ךתינ

 :אביו הלעי קס םנאז ם״הוח תא ח״ר ♦ ף^ע לאר&ח תלובע

 רכיר רקבי עמביר החלל האלננ עיגנו אבר הלענ וניתובא יהלאו יןעהלא
 ןורקה זללהע רה ז3 סשק זח?ה וניתובא !ורק!) טגירקבו ונלורנז - •יו

 ןחל היוטל הזקילפל ךיגפל לאלש: תיב רקע לב ןורמ)ףשךק ריע םנלביודל־
 גח *פ ם־הפיל :הזה שדחה שאר ׳י-יי םויב םולשלו םיבוט םינחלו םיססללו דקרל
 וב ונ־ןנש .הביטלוב וניללח ל ינלבז :הזה תוכסה גה ״־* ־־התל :הזה תוצלה
 םתלו .ונגהו םת םדקורו העושל לבלבו :םיבוט םימל וב ונעישוהו .הבלבל

 :הזרא םוחל)ןונח ךלס לא יב .יניגיע ךילא יב .ונעישיהן ונילע
 :ןויצל יתניכש רדחסה״ההא ךחב :םיססלב ןודל ךבושב טיניע ה^חתן

 "י. *א £ <51 םףימ.
 רצוי ינדיחי ר(ןי9 לן ילל{!יניסב^ סלועלטיחובא יהלאוונדלל^
 ליימ ףטשל תואלו הו תינמ תישאר? אוה התא ונעשנ ןמ טייח רוצ דעו
 זושדה תורצחל וניתוידנ תופאתו ונמיכתו י 1*•••'**די '\( 'ינ״ "7 ״'/׳ צעמינזי״מ "ימח** *׳ייחקל זותל,דח רפסנו ךל הלט"לזוו רודל

 ־ז• ' > : ד •ן ״פ] *|/ ״ ״
 יתע ליוק ףיתמומו ףיתואלפ;לעל

 "ץי■ '•־׳- ד-▼ ▼י

 ץברא שכאוייג טינ םיא שסאה בוא רעדגעל ץביז יד ןופ רעקלעןנ ןיביו איד אוצ
 וטסאה לארשי קלא? ןייד וצ רא) ,גגואת ןד ןיא טינ ייז קור 'י דקרא ןידייה איד וצ
 אוד םאוו בקעל ןויפ רדניקיל וצ ,שפאשביל טיש הרות ןהש תעשב תבש םעד ;יעגיג
 גאש ןטעביו םער ןגילייה םאלו קלאק םדי־־ טלייוו רד םיוא לאוי טסנעד ייז ץא שסאה
 ךייא א?ה םלועל ששיג )יד ץפ ץגיטפענעו גוא ץגיטעז ־ץז ץלעוי'ערא שודיק שימ
 שיא שסאה גוא ןילעפיג רך ויא רעי טאוו גאט ץטעביו םעד ןופ גונעת אייז ץבאה■

 קיספ ןיא איוו געט עלא ןופ גאש רגיטסולג רעד ץפוריג םיאי טסאה אוד טגילייהיג
 םד ןיפ ,ןתנוהי םוגרת רד םביילש וזאיגאט ץטעביז םער ןיא טסוליג טאה טאג טיישש
 טלנ׳דיד ןיפאשבשאה שא^איויו תישארב השע© ץא ךיזקמטנאמ רד תנש גא©
 :תוצמ עץיז ןיטיה טאוו איל וצ רכש ץטוג ץבעג ךיוא רע ןאק ווא געט םקעו ןיא:

 ׳ר ם־׳יבמר
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 תבשל תירזי \״1
 י9 ףיל^ו ימת אל י? םמימו דןי?ש י? בוטה .םתה^ו ךכבו בךע

 םיסנה לעו אד קט ו1נאז מ־״מנח ת* :ךל טילק םל1עמ
 ג דעו םלועל דימת ונכלמ למש אשנתי םמורתיו דןרבתי. םלב לעו

 :ךתירב ינב לכ םיבוט םייחל בוחלו ׳י־״־
 ונתעושי לאה)בוט יכ םלועל לחמ ףמש וללהי) 'הל9 ךורוי םידרה לב*
 :תודוהל הא;ךלו ךמש בוטה : התא ךורב :סוטה לאה הלמ ונתרזעו *!

 םיגהכ תכרב ז׳״ל
 לאלש? לכ לעו ונילע םימחרו דסחו ןח םדה הממ הלוט םולש םיש
 ל ונל תתנ ךינפ רואב יב ךינ§ רואב רחאב ונלב וניבא ונברב .ךמע
 בוט) .םולשו םליחו םימחרו הכרבו הק־וצו דסח תבהאו םייס תלוח וגדדלא
 ךחיג י״־י :ךמולשב העש לבבו תע לבב לא־#! לקעי תא ךרבל ךיקעב

 :םולש? לאךשל וטע.תא ךרבמה :התא
 רביב תובוט תורזגו המחנו העושי הבוט הסנרפו םולשו הכרכ םייח רפסב*
 ךורכ :םולשלו םיבוט םייחל לארשי תיב ךמע לכל ונחנא'הינפל'בתכנו :

 י :םולשכ לארשי ומע תא ךלבמהייי התא
 :ילאוגו דיצ ל.זןך־}ל יבל ןויגהו יפ ירמא ןוצרל ורי. *

 ישפנו םחת ישפנ יללקמלו תמרמ רבדמ יתבשי ערמ יניעל'רוצנ ,דדלא
 לכ) .שפנ ףחרת ףיתוצמבו ךתרותב יבל חתפ .היהת לבל רפעב ־ י״
 הח יגפל ץמ3 ויהי :םתבשחמ לקלקו סתיןע רפה הרהמ הער ילע םיבשוחה
 .ךמש ןעמל השע :יננעו ךנימי העשוה ךרדל ןוצלה)ןעמל :ה׳רד יי ךאלמו
 קצלל ויהי :ףתש־וק ןעמל השע .ףתרית ןעמל ׳־שע. .דןנימל ןעמל .דשע

 וימחמב (םולשה ״־״־) םולש השע :ילאוגו יריצ ל ךינפל יבל ןוינהן יפ ירמא
 :ןמא ורמאו לא־#?.לב לען ימלע םולש השע!אוה

 ןה\ ונימיב הרהמב שדקמה תיב הנ?ש יניחובא יהראווניזאא יי ךינפלמ !יצל
 :ךתרות?'ונקלח

 םוי לש ריש םעד ןמ םגאז ןאנ יעד גוא . לבקתת ם מ שיךק_ ןאנ רעד גוא הרשע העמש *ביוח איד םגאו ;"ן רנ־*־
 :שיקמה תיבב םירמוא שילה ויה ובש ש דק תבישי םוי םויה ״ י

 :י׳ק .׳וגו תנשה סו־6 ריש רום!ס
 ל? תוכלמ ךתוכלמ :חגלמ דוע ןיא םיזולנה את י יב תעבל תאדל הת!*
 :דעןסלועל ךולמי.י ךלמ * ךלמ י:־־יחו רוד לכב ךתלשממי םימלש ז ־

 םולש? ומע תא ךרב) : ןת:ומעל
 :ש#ך קמ םנאז שדוקה ןורא םעד םנימ ןמ ןעוו

 ¬סעו ךיכ* וצפי " ה$וק השמ ירוציו ץו*ה עסמ יהיז
 יבדו הרות אצת ןויצמ יכ ן ךינ^מ ךי&שמ י
 רש־והב לארשל ומעל הרות ןתנש ךחב 1 םללשורימ
 ג הדיש ןירב ראפ םס ןעס םגאו רופב םוי גזא הנשה שאר גוא קבאמ רנס םוא םלאפיג םע זא בוט ם1י

 דז

 ^ ז:

 •• •.׳״•ד״•• •••*•״ — • •י> • ן ••ל דסח _ _. ..

 ם ,׳נ :ההנו האטחו
 אוצ דלא3 טינ ןדא? ץי1טרע3;ייל רעד נוא רענילעז טייל עא רןימייא3 רך שאנ טא;יי
 אוצ שטנעמ םעד ןופ דןור םעד טיח רע תמא נוא ד?זל טיט ר ש זיא נוא ןי?אךטש

 ןיראצאב ־ר ם׳־ררר
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 תבשל תירודש
 , רופכ םוילו הנשה שארל , _ , . פילנר שלשל

 הביט1? יתמאשט אל? םלוע ל# ןברבר 1 '?ל ת1ל#ה א?ה םלוע # ןברבר
 *<> *י־>יתל# ןתל ינוצר ק&דו יתלאזעןתץ4וצךק9,דוה;1טל

 תונוע לב לעו יסונוע לב לע לוחהו ״ יניוזנ ("גיל־ ק >!**)ךתזןא ןב ףך^ע_ יל
 .םימחרב הליחמ דסחב הליחמ יתיב י#;א ^1צך תולעל יתונקו ינבו יתשא תאו
 ימנזו ־.־(יעשפמו ינועמו יאטחמ ינידמו !הל • £>ל יצימ ונעקמו .םלש בבלב
 העושיהדקימ ין1דקפו.דינפל'בוטןורבזיג ׳י## ונכזו . ףסרותן ונקלח

 יובמ ־ימר 2׳13?ל ימי לי^ל םחלן ה־רןנ־;ו 1ה?ע•
 למו ףיהוץמכי ףגידותב םימיתוביראנ ף^למ יהי "ו :יו תאריו תעל *ריר^י לזידריזי^ררי ?זחיר1זרד חי^רי !ריזדייר^י_.״ 1.7_11 י
 .ףיהודוס י,ר?ע ליבגהלו ןיבהל הניבו ונכז# וניתובא יהלאו ו־גיהלא יי
 .וניבואכמ לכל המלש האופר קפדו תכללו.ךיניעבםיבוטםישעמתו&על
 ונילע רוזעיו .וניד; הלעמ לב ךרבתו ונשדקו ךינפל םירשי יכרד?
 לטבו תומחנו תועושי תובוט תורזג םיכוראו םיבוט םי.יחלהבזנן.ךיתוצ'ה?
 בלב ןתו .תועלו תושק תורזנ ל? ונילעמ םיטיעממ ונרמ^תעאבה םלועה דולו
 ןמא הבוטל ונילע וירשו ויצעויו תובלמ אבל תושנרתעה ת1ער ת1ע$?ו םיעל

 לחומ זיא גיא טןארט ראפ רע םירא תורוד דניזיויט ליפ ןיא ר^יק ע;יין אוצ ןילאעאב
 :ןייו טלאש נו'א דניז עניוע;םוא גוא ד;ין עקדסיעגדל נוא'ד;ין ע;יליווטיט אוצ

 רופכ םו'םוא גיא הנשה שאר םוא בוס םוי םוא ׳ •־
 ליפ רעד טלעוו רך ןופ רעה םן1ע לז? וגובר ליפ רעל טלעוו רד ןופ רעס םלוע ל# וגובו
 די1א ךאש גוא קשונ וצ טעפיג עגייש נוא ןסוג וצ ץראה ןיימ ןופ רע;3 ס־ן
 ליחמו טעיש ןייש ריש ביגנוא ןיליוו קיש ןהד גוא טעפיג ןייש בינ גוא ןויצר ןייש םי1א אי$

 גוא ד;יז עלא ע;ייש ףיוא לחומ ריש אייז גוא ןייש טיש ת'נולם ״ תינולפ ןיי)הכיז ךיש ךאס
 יייא דא^יג״ןופ הליהמא דגיזיג זיוה ןייס ץפ זי1ה ןייש רא} נוא רעש?עש גוא ןיז גוא ןאס
 ךיש גריד בוא טייקכיואיג רד טיש ה?י.לש ןמאה ןדנאנ ןישימ ן1*ך ןיד ןאש וצ דגיזיג
 טוג ןייא טיש ךיש טנאד גוא דגיז עקיש ןופ רזנוא ביגגוא ערה ר£י ןופ לדש זנוא יי!ינוא
 ךיש אוט נוא ינטיפו ריד ראפ וצ #ע;עקעךיג ינ? רשיול ז;וא ךאש גוא הלות ןיד ןיא קלח
 בוא ףליח ןופ גקלעפאפ ץיא טיש ץליופאכ ךאמ גוא ןעור זנוא ףיוא לא!ה;יכ# ןיד
 יצ ןיטישאד ךיש'אוט גוא טייק_סילאכ רעד נוא טייהגולק ןופ 'טימיג ןייא זנוא ףיו^ ןג יד

 מיפ# גוא הן;רפ וצ דירפ בוא 'ןדעל ןישונ זנוא ןא ןרעו;'םדקש לא)סעניוא דנאס^לפ
 ךייא ינוא ןיסע״וצ טיורכ ןי3אהלא!ךיא גוא ןעיה םיא ףלא טעוו םע^נוא יילע חחני קוספ *ך
 גוא טייקשייל גוא ןיליילק אוצ ןא דיילק גוא הש?ח ןופ טישיג ןייא טאך ןופ טישי;ןייא

 ךידיש בוא 'ןעגלעל יצ געש ע^אל בוא עיהע טייקראטזע גוא תוצע עשונ ןופ דנאט# רפ
 גוא תוצש ע;ייל ןיא נוא הך1ת ןיד ןיא ךיז ןייז לא)וזא נוא.טכלאפ בוא ל# בוא
 אוצ דגאש# ראפ גוא טיי״לגולק ריש בי; ןופ טא;גוא טא;דגוא טאג ריד רפ ןליוו רך
 עריא ןעשע; ראפ אוצ גוא יץיש^ ראפ ןאשוצןיי1השוזלאןךיאםךןירשלעעו!גוא

 !ייא ןעהד םיויא ךאש בוא תודוסי עפיש ץא ןיי;וצ בוא קי1א עניד ןיא םדוט םיש׳עס
 בוא ןיגאשיי) עלנלגוא עלא אוצ גגולייל זנואג־׳לייס גוא ריד רפ ןגעוו עגיטראפטנעל
 ד?ר!גוא ץפ קדעוו עלא ןיזעשגע^ טהלא!וד וצ ןד הכוז ןלאז ריפ ידי)טייקנלייה ןיד טיש
 תוריז;עשונ זגוא ףיוא רסג ייאז נוא'רע;עט ןופ ן5על םעךוצ גוא ן?על גגאל גוא ן?ען טוג
 ןופ לשכמ ייא! גוא גגוטס־־רש גוא ףליח עז;יפ ץ ם ץשיה ז;וא טסלאן גוא א;ס םלוע
 בינ. גוא ;זייכ :וא ז^עגערעוו^ ע^א !גוא ןעמרוט^ םאוו עש?על#ת1ע^ גואסי^ש
 גיגיק רעןגוא ץפ ץראה איד ןיא ת1עד עשט טא;ףיו־א םור רך נוא,טל'עון רד ףיו־א ןשוק וצ
 ^ירעל איילחעלא נוא קרעה טאר ע!ד נוא טא}ןופדשה רעך םיא יטומ ךיזטךעפיז ראפ

 תי יא םודא ׳י ש׳מה"



 . תבשל תירחש
 כ׳"",ילו יר״־יל םילגר מלו*ל י ,

 ןוימו יפ ירשא ןוצרל ויהי :ןוצר דלי,ן?ו ן והנכביס!רקח :3 הטונהו .םלועל
 : ילאוגו ירוצ " ףינ$ל ייגל 1 י״ ןימל ייחי ן קא
 :ךעשי תקא? יננעזןדקד יכרב םיהלא ןוית תע ״ ףל ית6$ה ינש

 ךמע םע ךתוער אהי .ך־יתאו ךרתכ ךירכ .אמלע ארמד ,דמש ךירב
 .ךשךןו מ יבב ךמעל יזחא ךנימי ןקרופו .םלעל לארשי 'יי
 ךמדק אוער אהל .ןימחרב אנתולצ לבקלו ךר־והנ בוטמ אנל ייוטמאלו
 ירע םחרמל.
 םמפמ״ו אלכ'
 אתוכלמו אי:

 ךליו
 ולא רב לע אלו אנציחר

 התיר־ואו .טושק אהלא אוהד .אימשד אהלאב אלא .אנכימס
 המשלו .ץיחר אנא הי .טושקו ןובט דבעמל אנסמו'.ט1שק יהואיבנו
 יאבל חתפתך ךמךק,אוער אהי ;ןחבשות ירמא אנאאךיקי.אשיד,ר

 .לארשי.ךמע לכך אבלו .יאבלד ץלאשמ םילשתו .אתירואב
 קא :םלשלו ץלחלו בטל

 ■ ן דחא י;וניהלא ץ לארשל עמש קיח
 ;ומש !ארונוכיייה״יב)שורק ונינודא לודגוניהלא(את)דז^א.

 ז5 ודחי ומש הממורנו יתא ייל ולדג ז״י
 #1 • 1 י • י * צ •

 ;"ל !ינא? 1? ל־יק ומידו ולדג םנאז ;תכ רמ קוי

 , -, " - ״י? *ירק:רה> יוססש־רו וניהלא ;ומקור :אוה שחק
 ךלמ לש ומש אשנתי םקורחלו רא?ת:ן חיגסשר שלקהל לדעוי לבס לע■
 םלועהו חזה םלועה ארבש תומלועל :אוה ךחיג שודקה םיכלמה יקלמ
 לכ ןודא 'םימלועה דוצ :י לאלש; תי3 לב ןוצר?ו ויארי ןוצרכן 'ונוצר? :א?ה
 :םדק יקש יקש? מ**ס םורק יבחלמב בשויה :תושפנה ל? ,ראא תוירבה■
 וניהלן< :ן ונ? ךקש ש־ךכזל; ןכבו הובבה אק? לע ותארקו תויחד לע ותשלק
 ב?ורל ולס ומש 'ודפו םיהלאל וריש:בות?כ שדח ריש וינפל רקאגו.יח ל? יניע?

 בותכ? והרק לא ובוש? ץע? ןיע והארנו :וינ?ל וזלעו ומש ח;? תמרע?
 ה?ל ץ י? יב ולח!רש? ל? וארו !ן רוב? ,דלג* רמאנו :ןויצ ץ בוש? ואל!ןיעב
 ןק וניחדנ לימ םינתיא חיר? ר1בזך םיקומע םע םסר!אוה םיקחרה בא
 תטילפל ונילע ןתל םיאושנה ןס ערה רצ!? רענד תועדל תועשה

 :םימחרו העוש;ה?וט הלקב וניתולאשמ אלקיו םיקלוע
 בוס םמ םוא

 םיא אוצ זיי3 ץיק.טזא^ גוא ןעל;;יר םיר#
 :ךי1א ךיא טע$ םורך ןז?א ןעז^ק טיג

 ׳ר ס״זנקכ

 רופכ םוי םוא גוא שאר םוא

 רנח ןיי!לאו ־יזא " ןימינ איצ זג־זא ףי1א
 :ןזנא איה ךור$ טא)ןופ ןיליו)
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 תבשל תירודש
 : חז ופאי א־־תקה וא ץ״#ה

 גדרותל דוב} ונחי יגי״דאאל לדג ובה לכה.ןו?א רס**נן 1ב םיסוחה לסל עידויו ןגיו רוזעי
 םתאו ל־יק :1תז?ךקב לאר^י ומעל הדוח ןת# ףור$ :ןהכה (•״יכפ)ד1טגת .ברפ ןהכי

 י * * :םויס םכלסםידד םסיהלאי;ב םיקבדמ
 רזוח הלועהו :ףעו □7^? יל ךורב 1'ניי להקהו :ךרבמה 7. תא 'וכךב ריבס הלינח
 תא ונל ן0ןן םיסעלילמ ונב דר? ר£א םלועל ףלסיוניללא :נ התא ךתב

 :הרותה ןתונ ״ התא ךורב ג ותךות 1 '
 תטא תדות ונל ןת; ר#א םלועה ףלס וניללא" התא ךור? וי־י ׳"ידי" יי•

 :הרותה ןסינ :י התא ףוח? :ונ?1ח? ע©;םלוע דון

 למוגה תברב
 .תיבב שובח ארחש ימו .בושיל וניניעב תוירברס יכלוידו .ירמגל ונטמ ולנשכ םיה ידרוי . תודוהל םיביר! .רנברא
 לסומש הלימב וא . הנכס הב שיש ללח לש הכמב ■דלוח היהש ימו .ירמגל הר1הם אציו תושפנ יקסנ לנ םירוסאה
 ; ךרביו .רבדמ״ םי״ םירוסי'שובח״ .הלס ךורוי םייחה לכו ךנמיסו .ירמגל וירובל רזחוהו םימי ׳גמ דחוי השמב

 גבוט ינלמגי תובוט םיבתל לטונה םלועה ףלס וניהלא ״ התא ףח?
 :הלס בוט ל? ףלמיננאוה בוט ףלמניש יס ״״י ייז״י

 : הרותל הלועל ךרבש יס
 דובכל הלעש רובעב (•"כ•) תא ךרבי אוה בקעיו קחצי םהרבא וניתובא ךרבש ימ
 ה״בקה הז רכשבו (ןידה םוי דובכל כ״ויו ה״רל) .(לגרה דובכל ט״זיל) הרותה דובכל םוקסה
 רידי השעמ לכב התלצהו הכרב חלשיו הלחמו עגנ לכס הקוצו הרצ לבס והלציו והרמשי
 <ןידה םוי הזב םיבוט םייחל והסתחיו והבתכיו ג״ור ה״ר׳ל) .(לגרל תולעל הכזר ט״ויל)

 : קא רסאנו .ויחא לארשי לכ םע
 (ם״גס) תרליה .דשאה תא ךרבי אוה בקעיו קחצי םהרבא וניתובא ךרבש ימ תדלויל
 ־לארשיב הסש ארקיו הנקנל) בוט לסב הל (הדלגה הדליה תאו הנקנל) ףלטה הנב תאו
 הפוחל (ו הרותל רכזל)(הלרע תבקנל)ולדגי הז רכשב .הקדצל רדנ הלעבש רובעב (•״נ•

 :ןסא רסאנו .םיבוט םישעמל
 תא אפרי אוה המלשו דוד ןרהא השמ בקעמ קחצי םהרבא וניתובא ךרבש יס הלוחל
 ־הז רכשב .(הרובעב)ורובעב הגתס רדנ (ם״נאי) רובעב (•"בוג)(תינלהה הבקנל) הלותה
 התואפרל הסילחהל הילע)ותויחהל וקיזחהל ותואפרל וטילחהל וילע םיסחר אלסי ה״בקה
 (הירבא)וירבא ח״סרל םיכשה ןמ הטלש האופר הרהס (הל)ול חלשמ (התויחהלו הקיזחהל
 איה תבש חבשב) ףוגה תאופרו שפנה תאופר .לארשי ילוח ראש ךותב (הידיג)וידיג ה״סשו
 :ןמא רמאנו .בירק ןמזבו אלגעב אתשה (אובל הבורק האופרו (קועזלמ אוה ט״וי ם״ייבו)קועזלמ

 :םאר קמ םגאו הרות רמס איד ףיוא םבייה ןעמ זא
 .אדדםדרץע.:(,ד^מ דנב ף יפ לע)'ימינפל השט 'םש ר#אהדותל תאזו
 :ם1ל?י היזרוביסז לבו םענ יבוד לי?רד :רשאמ ליבותו הב םךכךהטל
 תיךאר הרות ליד*נ וקך¥ !עסל ץפח ":דוב?;ו ךעע הלואמ?׳? הניסי? םיס:ףךא

 הרטפה לש תוכרב רדס
 : חרמפה ןוגינב הרמפה רעד ראפ ריסמכ דער םנאז הברב וחד

 הצךו: םיבוט םיעיבמ רח? ך£א םלועה ףלס וניללא הוהי התא ךורב
 המימבי הדוח? ךרובה הוהי ,רתא ףחב ז סא? םירסאנה םדרב־מ י

 :קל$ :שע׳ד יאיבנבו זלע לאר&ךמ ודבע
 :ת־טרב איד רדפפמ רעד ובג :ז הרפמ יעד ךאנ

 .תחודל ל;? קדצ .םיסלועל ל? רוצ .םלועל ףלס וניהלא י; התא ךורב
 :קדצו תמא וירבך ל?#.ם:קטו ר?לסל.הקעו רטיואל ןט$ל לאה י



 הרטפהה
 ךירבדמ דחא רבלו .ךירבד םינמאנ) וניהולא ; איה ההא ןמאנ
 ותא זוורב :התא מהרל ןמאנ ד^ק לא יב .סרד בוש: ׳ ־

 :וירבך לכב
 זז ן ז ;

 :הינבב ןוייז המשס י התא ךורב :וגיס:?
 הרהמב חמשתו עישות

 .ךחישמ דוד תיב תוכלמבו .ךלבע איבת והזיאב וניהולא ל ונחמ^
 דוע ולחני אלו .רז בש: אל ואסנ לע .ונבל ל£ל אב:הלחמב ־ י ־
 :דעו םלועל ורג .דעב: אלש ול תעבשנ ךשך!ך םשב י? .ורובב תא םירחא

 :דול !גמ :ל התא ךורב י
 . ןאכ רייסמ כ״וי זוחמבו ב״״רנו החנמב רובצ תימתנ רימאמ תבשל

 ל ונל תהגש הזה תבשה םוי לעו םיאיבנה לעו.הךובעה לעו הך1ת,ד לע
 ונחנא וניהולא ל לכה לע :תראפתלו דובכל החונמלו -־שדקל וניהלא ־
 זוורב :דעו םלועל רימה יה לע יפב ךסש ך־!בה:ךתוא םילרבסו ךל םידומ

 :תבשה שדקמ :ל התא

 טוי לעו הזה ת?שה "של) םוי לע•!םיאיבמ לעו הךובעה לעו הרותה לע
 ת״שלו ע׳סש־ל תוביסל תועובשל ן . חספל

 תז-ד גחה תרצע יעמש הזה תובסה גח ,ךזה תועבש׳ד מ),ךזה תוצמה גח
 ןומישל (ההינז?לל הטילקל)וניהולא ל וגל תחנש .הזה שרק ארקמ בוט םזי לעו
 םיכרבמו ךל םדומ ונחנא וניהולא ;י לכה לע :תראפתלו ידובכל החמשלו
 *ריס " -רתא ךורב :י יעי םלועל דימעו יח לב יפב ךמש ךרבתל'ךתוא

 :םינמזהו לא־ש:ח ז^3׳ק> ^
 הזה ןורבזה זם1י לעל הזה ח^> םוי לעו םיאיבנה'למ הדובעה'לעו הרותה לע
 (החוגשל זזז^ךן?ל)וניחלה י■ ונל תתןש .הן-ד שלק.אירקמ'בוט ?וי לע!, ־
 ךתוא םיכרבמו ךל םידומ ונחנא טיהלא, " לבה לע :תראפתבו ךובבל
 • דעל םגלו תמא ונבלע ךךבךו .דעו םלועל דימת יח לב יפב ךמש ךרבת:
 :ןורימ ם1ך לא־#׳:<ןת?י!׳ס)שדקמ ץראה לכ לע ךלס ::התא ךחב

 םירפכה (םוי ל5ןן ה!ה ת^זמי) םוי לעו םיאיבמ לעו הדובעה לעו'הדמה״לע
 ונל תתנש .המ שדק ארקמ םוי לעו .הזה ןועה תחילס םוי לעו .'הזה ־
 לע :תראפתלו דובבל הרפכלו הליחמלו החילסל (ה$ול־5לו הזן׳ךקל)וגיחלאל
 ריסת ■ח לב יפב ךסש ךרבה:ךתוא םיכובסו ךל םידומ ונחנא וניהולא ללכה

 חלוסו לחומ ךלס ל התא ךורב :דעל שקו תמא ונבלמ ך־ס־ןו .רעו םלועל
 ־* הנשו הנש ל?? יניסומשא ריכעמו .לארש:תייב ומע תונועלו וניתונועל

 :םירפבה םח לאלש:ך >י?שה'שדקמ ץראה לב לע 'ךלס
 ; . * םאר קמ םנאז הרשפה ;וס תוכרב יד ךאנ

 יכיד^ דחו ימחרו אדסחו אנח אןמ!ע ןמ ןקרופ םמי
 ארוהנו אפוג תוידבו איסשד אתעיסו 'יחיח ינוזמו י '

 • • * ; 1 ־ : • ! :״• ן •••••• :

 ״״ לימיה ןיא טציז טאוו טאגןופ גנוזייל רעד ןייא ןייטש ףיוא לאז םע קיי־ םמי
 זזמןךפ גוגינ גוא ןבעל ג?אל בוא טייקהידב רעד גוא דאגיג גוא טייפ־לעזטייל

 9 י • ^ •
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 תבשל תירחש
1* 
 וטבי אי ידוקוספי.אל ד אערז.אמ:ן3ן א:ח אננן!.א!לעה /
 יד אתשידק 'אתדובח !אדו ןנרמל :אתדיא יננתפמ

 אתולנ ¥רלו הלכ ישירל .ילמ? ייל ל#ושח א!ר*?
 לבלו ?הידימלור ל?ל ז א?בך ינחלו אזוביתט ישירלו
 אבלמ .אתירואנ ץקסעל ןאסלבלו ?הדימלמ ידמלה
 הכרא ןתד ?היסיי אנשי ?רלוד שי?? ?המנ ךרכיאמלנח
 ?ערמ לכ ןמו אסגג לכ ןמ ?בזמשל )יקלפמיו ?הלשל

 לכ ןי^יב
 .:ןמא רמאנל

 :ךרבמ׳ '0 טינ גיא ןקייפ םיקל 0עך ןינאז׳ םינ ןמ ףןאד ביטש׳ ןיא תודיחיב םניוואד !50 ןעיי

 אחיור ינוזמו ןיכירא ץיחו וימחרו אדסחו אנה אימש ןמ ןןרךופ םוקל
 .אמיסו איח אערז.אילעמ ארוהנו אפוג תוירבו אימשד אתעוכו
 אלהמ"לכל :אתירוא ימגתפמ לוטב:אל ידו קוספ:אל יל אעלז
 אמלעד אכלמ '.יאישנו אלפמ אירעז םע א:בךבר ןידה אשי־![?
 ןוקרפתתו.ן1כינשל הכרא ןתד ןוכימוי.אגסד ןוכייח שיפיו ןוכתי_ךךבן
 אהי אימשב יד ןרמ .ןישיב ןיערמ לב ןמו אןיע לכ ןמ ןובזתשתו

 "־ ׳־־ ־ :ןמא רמאנו ןדעו ןמז לכ ןוכרעסב
 היה שודקה להקה לכ תא ךרבי אוה .בקעייו קחעל םהרבא וניתובא ךרבש ימ

 .םהל רשא לכו םהיתונבו םהינבו םקןן׳ןי םק .שרקה חול,דק לי)םע
 יטו " .ללפתהל י םבוחב םיאבק ימו .הלפהל תויסנב יתב םידקנמש ימוי
 לקו .םילגעל הקדעו םיחרואל תפו הלךבקלו שודקל ןליג רואמל ־ונ םינתינ^
 ענךבעל ,םביל םונ ןייאנואבייל קראטש :וא לימיה ץא טאוו טאנ ןופ ףליה ןייא :וא
 טינ ץלאז :וא ץרעה ףיוא טינ ןילא;אייז רעדניק עכלעזא ,ןייז1דנוזיג ןלאז גוא רדניק
 עגילייה יד םינבר ינוא םידמול יד אוצ ןנימל הרות רע־ד ןופ דייר יד ןופ ןרעטש ראפ
 םיינשרד עטצלע יד וצ,לבב ןיא ןענייז טאוו יד :וא לארשי ץרא ןיא ןנייז םאו;םירבה
 יד וצ גוא תובישי יד ןופ עטצלע יד וצ עא ןידוי ענבירטראפ יד ןופ עטצלע יד יצ נוא
 םידימלת יד וצ בוא םידימלת ערעייז עלא אוצ ,טפועמ ןיפ רעיוט ץא ץציז םאוו םיניד
 רעד זיא רע םאוו טאנ .המשל הרות ןנרעל םאוו יד עלא וצ :וא םידימלת ערעייז ןופ.
 ןירעיגניילדד לאז נוא'ןיבעל רעייז ןיועמ לאז רע ןשקנעב אייז לאז םלעיי רד ןופ ךלמ
 לוצינינוא ןיירעווטזייל רעד ןילאז ייז ץראל ערעייז ןריגעיל רד ייז לאז ינוא געט ערעייז׳
 לימיה ץא טציז טאוו טאנ רד .טייהקנאדק עזייב עלא ןופ נוא תורצ עלא ןופ ןידעוו
 םעלא ןופ ןייז ליצמ אייז רע לאז ןטייצ עלאיןיא ,גנוגעהעל רטנוא רעייז ןיא ןייז לאז

 י :ןמא ריס ןינאז ףיורד ןיזייב
 ץגיזאד םעד ןישיטנעב לאז רע ןירעטלע ערזנוא טשטנעביג טאה טאוו רד וינ־• ימ
 רבייוויערעייז נואיייז ־■י גגולמאז ןייא עגילייה עלא טיט גנולמאז ןייא ץנילייה
 וצ'ללפתמ ייז״ןיא ןלוש פא ןילעטש םאוו יד בוא רעהינ ייז וצ טאוו ץלא גוא רדניק נוא
 ןענערב וצ ייז ץא טכיל ןיבינ סאוו יד גוא ןייז אוצ ללפתמ ייז ןיא ןמייק טאוו יד נוא ןיי!.

 "ייס * 'ר ש םקנ
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 תבשל תירחש
 ריסיו .םרכש םלשי אוה ךורב שודקה .הנומאכ רובצ יכרצב םיקסועש יס

 שי .ם;וע לבל חלם.יו .םפוג לבל אפר.ר .הלחמ לב םודס
 :'ןס* רסאנ] םהיחא לארש] לב םע .םהידי השעמ לב?

 הידי רסיקה ונינודא םולש דעב הלפת
 .םימלוע ל? תוכלמ ותמלס .םיכיסנל הלשממו םיבלסל העושת ןתונה
 .הקיזרנ םיזע םלכבו ךרך שב ןתוגה .הער ברחמ ודבע דוד תא הצופה י ־
 ונינודא תא הלעמל אשנר לדגי םמוריו רוזעיו. רוצמ .רומשי רכבי אוה
 הדובבה תירסיקה ותשא םע שטרואךדנסכלא יאלאקינ רסיקה
 איראמ הךמכה תירסיקה ומא םעל אנוואראדאעפ ארדנסכלא
 שדטיוואךדנםבלא ליאכימ רצעה שדמ תאו אנוואראדאעפ
 והרמשי והתי וימחרב םיכלמה יבלמ ךלס.0ףוה םור:םרה ונכלמ תיב לב תאו
 לכבו וינקל ויאנוש ליפי וילמ תחת םימע׳ריחג והליצי.קזנו ןוגי הרצ לכמו
 וירשו ויצעוי לכ בלבו ובל? ןתו וימחרב םיכלמה יבלמ ךלס'•חילצו ׳ינפו רשא
 הלוהי עשית ונימ:בו וימ:? .לא־^ו לב םעו ונמע תובוט תושעל תונסהר

 :ןמא רמאנו 'ןוצר יהי ןכי • לאוג ןויעל אבו חטבל ןוכש:לארשי

 ץשטנעב שדוח שאר ןופ הנחת
 םער־^אכ תא קילס ןי;י1א עלא תא ת1ע£ אן רעך ךריערי טא; ךיד טע? ?א א1א
 עזייס עלא ןופ תא גתלמוט רןנ עלא ןופ ךי© ס^ע^א3 עלא וצ זייפ# יד ןא טייכב
 םעד טי© ץיאה ץימ ןיפ ^ענעקער# רען רעד ץי© רי© קי# .םיז^וביס״ןא טיירב גוא
 דטאו הסירמ ■קע דרא יכנא קו0? םעך ןופ ורכ ןידכ גוא ץזייפ# ריס טסלאןוד תא נ;ורעג
 ןדעה ןדאל ךי© טסלאז נוא ,חלני 0!ךלעא ה;1ט ה©גופ ןייא לאר#י 'ל$ גוא דתזיג זיוה
 טסער גוא עגי©פאהדאו; ת1ב1ט תורושב טי© ט©נ וא רעצ טיה טי;בוא סיר תח; טי©
 עגיימ ץ3ע;ראפ ךי©' ט©לאז תא עתטואפ ץרעע ט©ע# ראפ טי4 לא; ךיא םא; ןויזי
 סע נוא יתע״״״י יתיולז־ח יתאיסחש ת1נ14ת םיא©ף טי© טע?רא רען;וא ןיי! לא] ןי©ט אוצ תא
 םע תא ץעל אטס ץיק.רימ ץא ץי1 טיג לאן ץיא ןיי1 'לאז םע תא החלצה תא ה©ןכ
 תא .ערה רצי רך רי© ץא ןיטסולי;טי4לא] ז;וא טסלא)בוא קרעוו ךמא ןיא נמ#ט4ע;
 ראפ בוא םינלזגראפ ןע©רי#א'5 ךי© טסלא] ר'עך .דק© ןעג4ידכ וצ ףייויא תא .ץפילגאכ
 םילובל? ץפ גוא קגיירקרפ תא טייל עןיי3 רי© סאוו ץלא 'ץא זגוא רע?יא ךד םעראב
 ראפ תא #עגעגעגאכ עןיי3 עלא ראפ תא ףזגוא ץגיטיגאכ טסלאז וד גוא .ןעג;אל ראפ
 רפ תא זעעגעמיק יצ עץי3 ראפ גוא רעג4וה תא .ץ©וג אוצ ץראה רעןמא תא ץלימ
 ד©סי ח ץמעג רימ ספלא] בוא טייקננקת© איי1 תא ©וא טסייל'רד תא ©וא םערי#א5
 ךיא אוט ריד וצ ןעך ץגיוא עגייו ןיא םי©©וו .ד;יץג זיוה ץי© וצ נוא רי© וצ'רצי#א3 ןייא
 יצ תא ןדעפ©4* רי© טסלאז וד תא ץ$אןד תא ת1רין ©י© עלא ץפ ךי© םערי#אכ גוא
 ץד'סאד ןדעמ ךי© דקאאוטןע©א;םעגייד ע4ילנע©וקךאג עיאקא תאראיפךקא רעצ
 די© ףיוא ץי1 ןיפוריג לא;ןעמא; רעגילייה עלא בוא ץכאח תא םי#ךה עלא תא ץרא;

 תקדצ תא םיחרוא אוצ טיורב ץביג סאוו ך תא הלדבה יצ גיא שידיק.וצ ץדוגיא
 .טייקימפדראוויטימ רובצ ןופישענעפךעדב ץא קסוע'ןנייז םאור עלא תא עמירא ך וצ
 ץלייה לאז תא םייקנאלקערא ןא© פאיאייז ןופ לאז תא ןיול דןייזקאצ לאז ה׳ב םא;
 ג©יז^גע3ץאןיק.'^לאז>אדניזעךעיי] רא; ץבעג ראפ לאז גוא ףוג ןיצנא;רעייז

 *:רעדילב עךעייז רארזקי ל© טימ ן?ים ייז םאוו ץלא קילג ןייא בוא
 ׳ צי 'י ש׳רהס
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 שאר ןופ הנחת
 ןיימ .רימ ראפ ןיסנכראן ךיז ןילא] אייז גוא
 ןייז לא]טברא9 ןיימ ;ןמבייל יעל לא) םינב
 רימ בוא שיענעפע^אב עלא ףיוא ץפראויינ
 בוא ןלמי!ד עלא ןיא ןיתייא ק1 טביולינ 'ןילאו
 ןעמאנ רעמוג ןיימ בוא דוע דל ףי1א ןימ^א
 ת1מולה ע;יימ *א רעלנעל עלא ןיא ןיי]
 םד טפארק:םעד טימ ןטוג יצ ןיי!רימ ןילא!
 רעל ןופ טקואמש ץלא ךד רעל טייקילייה
 ןהעיקרד ך ןיפ תוכז רד תא ה}1ילע הבבלמ
 ה^ט ךרוד טרעביז ר'פ טהאק יד סאה ת1דמ
 עגיבלע] םאך,'ץיימש ייכ רימ לא] טכע;ק:ןיד
 ןונחו םוחר לא ׳ח ׳ח תח!? קיע^דל ד $^1
 ןוע אשונ םיפלאל דסח ריחנ חסאו דסח ב־ח םייא ךרא

 :חקנו זזאסחו עשפו

 ןיגעוי בקעי ןופ טא; ךד טעכ ?א
 ךאל טהרעיו איד ןעמא;ץגילייה ןיד
 וד ןעליטלעוו רעןנאנ רעך ןיא ט;אק"רעל
 טעבי;םא'ן טרעהע; טאה םאוו רעל טקב
 םעלא ראפ טיזדאב םיא טסאה גוא בק3ן'ןום
 *זובב יתוכלמ ןיבע;י; םיא 'טסאה נוא ןיקב
 ןהאמע; טסאה נוא טהאס ע9ינ ןיד טימ
 םורך .לארשי אד טימי ץנייצ גוא רעך;ואוו
 טסלא) יד זא ריד ןופ ןוע;אב ךיויא ךיא אוט
 גוא . ץקפש אוצ ךימ טנאה קל ןענעפע
 ןופ גיבייא תא טקה ןימיהאב ךימ טמלא)
 עןייב ןיפ גוא םענע;ע;אב עקב עלא

 םיסנרימ טסלאז בוא טייהן^אלק
 םורד קילב ןיקיא עלא תא טיד עלא 'ץימינ
 טעבי;ןיימ רימ ןיפ רעה רעך רד ךיא טעב
 רעקמ עלא ןיפ טעבי;איד טסועה יד ןעל
 תיוא רימ לא) רעד םימחר אסכ לע בשוי קירעו םוחד
 תא זלמיה ןיביז עלא הלפת רעקמ וצ ןאוב
 :רד ןופ ןבאל לימךיא םאיו ןמע;יפ ךאמ

 ריס טסלא) וד ןיטעב ךד איט ךיא ע׳שבר
 באמ ךיא סאוי דניז ע;יימ ןכע;יפ

 ץימ אייב גוא ־יבק.ץא ץבאה החונמ
 רעד רעטי1ל ןאמ רימ טיס יטסלא] ץ
 טעבי;ץימ ץרעס יל טסלאז יד טייקמףאב
 ןרעמל^ עלזגיא טלע״ד רל 'מהאןז וד זא ךיילג
 עמירפ ךז;וא טועה רל טסאה וד איוו ךיוא
 למו ךיא בייונ םודא ךיא ץעל הןמ רעמימ
 םעקס ףי1א רימ סאה ןע;א) םי1א רד
 ךיד;ןיטעב רד איט ךיא ןעל טניל ןוראה
 איוורעמאק ןד וצ ןימעב טומ דניקא איה
 ךיוא דימ ומהלאן םינב לע ב• םחרכ טיימ^ 03]

 ׳ר *"םקס

 ןישטנעב שדת
 :דץק_ ןייז.אוצ טומ רעמא^ ןייא אייו ןאמ

 רעהא זיב ןיפלאהינ רימ טסאהוד .ע״שבר
 יד ןפ־יעס רעמייוו רימ וטסלאז 1זא
 ץלא) אייז םיכאלמ עטונ 'ןיקש דימ טסלאז
 בוא ךיא זא דב גע!ו ץטכעל ץא ץריפיריט
 ץיל ןיפ ץרעה 'טזייבשע; 'ןילא)רךתה ע;ייס
 םאד טייל איד ןויפ סולו# םח טי;בוא טנאה
 ןיא לא] םע תולפש אוצ ןעקק טי;לא)ךיא
 זגוא אייז תא ןיי!טלוש טינ עלה ןיע קק_ד
 ןיבעל לא] ךיא גוא ץכעלש עלא ןופ לימ

 :םולש ץא נוא ןייבעל גכירג ןייא
 טסאה וד טלעוו עצ;א;ד ץפ רעה ע״שבר
 םוא טי;ןישטנעמ םעד ץפאשאב
 ןהעז וצ ץ;י1א 'עניימ טניפעיג טסאה וד טמיז
 ןדעה וצ ןדעיוא ע;ייס גוא ךיירגיניק.ןייד
 גוא טלקו רעצנאג רעד ץפ רעד;ואוו ע;יד
 ע;ייס ינוא ק:דנ ץיד ןיליין רד "א] ליומ ןיימ
 וד טא; רעב־ליתוצמ ע;יי1 ןאמ ץלא] טנעה
 טכיל בוא ןעמע;וצ הלס ןיטאבי;ז;וא טסאק
 ה-מ^נ יך הד;ץפ ןד וצ קלוב בוא'ןילגד וצ
 ןיי;וצ םיפ ע;יימ טימ בוא ץביילב ןיד לא]
 ןיי;וצ נוא ךיד ןיביול וצ גוא לו^ רעך ץא
 ץגייז וצ טמירב עגיימ גוא גקו םע
 טעב םורד ןדקראט# אאז דסאל ר_
 טי;אדץא לא) םעטא;רעביל רך ךי1
 תוער ת1רור ןייק.נוא עלה ןלע ןייה.ןד טלוז^
 רעל;יק ע;יימ טסלא]נוא ח;ושמ התימ ןייק.
 גוא הרות רעד ןיא ץראה סאד ןימךאמ#
 אד איה אוזא ץי1 ןיבא לא] ץיאה 'יעיל
 ןעהעז ןילא) רימ בוא ל5ימוםןוא ץפ ןדימ
 בוא ת1מכו הךו־תב םיקסוע םי^ איי1 ץפ
 טייקרעיורמ ןייןכ ןיי!טיב לא)ןקא עקסןיא
 גוא רעמא]'ןייק_ ץרעה יצ טי;גוא ה;אך ץפ
 טי; בוא דביזיב זיוה ץימ רא;ןיא'נאןק:
 ץפ טנאול רעל ךרד ץרעע אוצ טזייפ^ע;'
 אוצ ץי1 הב־וז ץלא)רימ גוא םך] ר^ל ןייא

 : תומק;!תועושי ןעהע!
 קימינאב טסלאן ד ךד טעב ךיא ע״שבר
 םח ל^נ םאד ביויא בוא לזמ ןיימ
 גוא/יש לא ךלמ טיהאב טי;טהילנאכ ם1לזןל
 גוא רהאי סאל לזמ ערעויש סאל ךעלב וצ
 גוא ע;ך עלא נוא גאמ עלא גוא דאה עלא
 לייה גוא החלצהו הבלבלו הל1מל שדהמ אד
 ןס רימ בינ גויא רעןרעה ע;עבא־ל5 וצ אד
 סנימייל ץא גוא ןיניוא ע;יד ןיא יסהי
 דימ ףי1א ןיבא!) טינ לא)רעקפ םאל ןיני1א
 םוצ ףיויא ךיא בייה ןיניוא עקמ׳ץלייר וצ
 אגמ זראה ץבאלב וצ ץימ רא;נוא לדןיה

 ידיא

 !על;יק
 ז דיא
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 ןישטנעכ שד־ח שאר ןופ הנחת
 לןאלזמרי?אייןנוא,זעז}עו?רא8טי;טא3 וילעך^הדוךאיחיאוזא ץנאזדי-זאוצךיא
 :הנדא םוחל לא י3 הניטל י?ל תולאון׳ט ]ייאמ י* 1״* ק?ירז5׳יג !א טאה ם1לז#ז
 וןםא ילאוגו ירוג ׳ח זגפל יבל ןויגהו "יפ ירסא ןוזרל ודוי ום0וט ץרא!ןי6ןי1ט# ראפ ןייא גוא ץראכ

 חש תוהמא הנחת
 את טלעוו דעד ץפ רעה אי,ד ע׳שבר
 טסאזד יאת טא) רעקטכאסלא
 מךמירא3 רעך סי1רגןייד טיט ןיפא^אה
 ץא םענעפעזן׳אה עלא גוא דלע גוא ליסיה
 גוא רעטרעיו ןהעד טיט דא) געס םקעז יד
 ׳םעל .סד1ק תל# רעל חא גאס ןיטעןי)ץ*♦
 קרעעןיד ץפ טעוריג ומסאה ת}# ןיגילייס
 קליאס ביל קיל וצ קסאהיג וטהאה ךי1א נוא
 ןעסיראה יי1 טימ ךיז טסוט ת סאיי לא־ן&ז
 0אך ראפחא ןב דמא לארשי טנאז קוס^ רעל ייו

 ךייא טיט לאר^י קלאן ביל ריא ס׳טייט זיא
 ןיסאהיג ידוצ וטסאןד ,ןסילאה ךיס ךיא ימ
 ןופ ט׳ל1ק ת?# םוא ןעור ךי1א ןילא)יי1 זא־
 רעטרעיו עסלע1א ןופ ךי1א גוא טעהלא על#■
 איי] טר^ייג ןדליב וצ טי)הלאל ןע^סאל
 ןעגרעציאיצ גיא הלות דהל ןידיד זילאז
 ןעק רע סאע ךא)תלוכי ןיין'ךא)רעהילטיא-
 יצ יול ץ*7יון ןילא!רעבידנ ד ךי1א,ןע)יעל
 אידמאלטא) םאוו תוצס עךעיד קסלאה
 םי#לק קהעקנ ז)יא יטסאה ךיוא ,ןסאהיג
 םיז^לת ד ןיגילייס ןיגעל$ ןירדהמ ד םאון
 ןיינעה ריסנו א ם׳לוחה 0ךןלס ריס ןע;יך
 גוא חא 8ך1ח ז&׳אר ראפ םאע םעב
 םתל ןיטעה לאן ןעט םיד חא לאמטסגעב
 יצ טנעגלעכע!?* קטיד*? ראפ דיס מיט■
 את זא הלפת ןעומ ריס בוא דןרהחי.םזעה
 גיא םמ^רי ןךכ_ ןיועמ רעןימ זאאםסל^־
 םוצ אדו 1זא געס עלעזקא ןעייג רעל טסלא):

 תיה ןיימ.לניציא טינ ןדאל ריס קד קמוע
 ל1ד)1.ךנקפניא סהמקק..נוא פ׳לממ
 רעזניא רא;ןיד רמס ז;וא ףי1א לא^סאוו
 םורד ת1נ$ך£ ך ןיפ טמ# ןא חא הלפח׳
 ז;יא טסלא) גיא חלשל רעןנוא םעל ראפ
 ןיפ תיכז םעל ןיא עלוח םעל ןיא ןילעפסגע
 ןיפ טסאס איד םאע זז^ק רעסימ רעזנויא.
 מ)^ע)טסאס גיא ןיסאהיל קגעיו טעליא
 #סייט חא סאל יי׳ית לא יאיבנבו יחישמב שגת לא

 עץיס ץ*זץ1יי3 יצ ןדד ן# טי;טלא^ ריא
 טינ דיא טלאן םיאיננ עגיינ יצ גיא ןדעה
 ןיפ תיכז םע־!ןיא גוא .טו׳מעלוע ןיימ ןא$
 םךונ טאס איז םאון ,ךנכו רע^וס רעןניא
 ל5קג לאי בק5£ רעזןא$ רעןניא זא ןעווע;
 אד זא קחצו יעזןא$ ןיי1 ןיפ תמיננ אד ןיד
 עריא ץא ץועוי םייקט דיא3 ןילאן ת1%
 __ ׳־ ש׳שקס

 ,דאלו לחר הקבר :
 תוכז םע־ן ץא גוא .לא־&ח אד רעדניק
 סאוו עייכטע) אד לחר רעו^ומ רעזנוא ןופ
 תובז ריא 'ןיא זא טנאזיג וצ ריא טסא!ד את
 תול; םער ןופ לארזעי רעלגיקעריא ןילעוי
 לאר^י ך טאה ןעס ״זא ןעל 'ןיי)םי1רא להה
 ןעס טאהו טריפע)ןידא ןלןתזוב)היל)ןיא
 סאוי יהק.םעך ןופ טייו! טינ טריפעג איי!
 ?ז ץהא1ל ןעתל טניל למדיע^ומ רעז;וא
 זא א;1^ םעך ייה ןיסעהיג םיוא לאך)?י איד
 ד איוו נוא .רה(ל םעל ףי1א ץג ןילא)איד
 ץנג יהק.םעל ךיוא ןעטוקענ ןע)יד לאלזקי
 ץהיוהיג ן^ ןי?אץ גוא לסל רעסומ רעז;*א
 גןיילסע)רעןגוא ן$מיו# אוצ בוא ןע)ידג אוצ
 ןעס זא ןעהעך וצ םארי וטסנעק,איייו רע^ומ
 ףי1א לחר חא ןיירא תול)ןיא ןיריפ ז;וא לא)
 איירז^ע) רעסיהא טיס ת״ישה וצ ןעגנאגינ
 תוגססד ןיד ע שבר ןיכארפז^ע)ט^ד גוא
 ןופ תונקןרכ סאל ןופ רעקער)'ליפ ךאד זיא
 ךאל ךיא 3אןד אוצ רעך ק^השס םעל
 ימ רעססעוו# ןייס רעהיא ט.דין תונ^זול
 טאל בוא ןייסיה ראפ טאל רעסא$ ץיס ןערו
 ייס ףי1א ביקגןי ןאמ ןיימ אוצ ןיהעגיג איז
 רא)ךאךטסיה טא; את ן3ז? להס ,טלא
 ,ןהאל תונססל םדו)וטסרעהי)ץנמו םותרא
 ייה טסאה וד טרעפטגגןי)יריא טא)טאץ 1זא
 סי1א רעך;יה ע')יד 'לעיי ךיא ,טהעך ריס
 זא ךד ריס ןיטעה םורך/ת1רין ד םי1א ןעהיצ
 בוא .תובז ריא ןיא ןירעוו םיפס לא{ סאל
 איז םאור האל רסומ ךנוא ןופ תוכז םעל ןיא
 טי)לאן איז זא םגייוני)םכאג גואלאסטאה
 עלהיא זיה ו^ע ץפ לל1ג ץא ןילאפ ןידא
 תוכז ריא ןיא .ןיראווע)ליקגומ ןע)יד ןי)י1א
 ןופ ןייגיוא עלעזגוא קמייל רךזנוא וטסלא)
 ןיפורי)ךאך ןידעיר ריס/8׳ע)רעוה?)יפ'ר'עך
 יניכא םהלכא ץפ רעדגיק.איל םלךבא יגה
 ביה .ןזאל ראפ יזא קיז טנייס ריס ןילאז אדו
 םתל .דגיז.את ןיז^אוו איוצ ןירעס אוט '*בכ
 פאך1ח םעל זגוא ףדא ג;ידה נוא איי; רעך
 טלעס ראפ זגוא לא) םע גוא דידפ אוצ-
 טסיהאיד ימימ"קאנ ,ןיןהונ אוצ ץלא קרעיו
 טסלא)ת טפא^רעה רעסיורג רען;וא ךאך
 וצ'ןירעפ ראפ טסלא)גוא ןיהייס ר'עך ריס
 םיז^דןןה ת־ס^ ערע;גוא ץפ תוכז ןיא קסונ

 *"1סא בקנ?ו קחצי םסרכא
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 םישדח ישארו תודלומה חא
 :שדוח שאר םשנקב ןגמ? רקדייא דלומ םקר ןקוקיוו לאז ןקמ טכקר תא םק

 ד יא ךאגרקד ןוא ףלרא קש ריא תא שדוח בייהנא ןיא .ק ד רקמנוא טייטש הנכל ך ןקוו טסייה דלומ דקר
 ןקייטש שדוח ףוס תב ,ןוו רקד וצ וצ רקדוו ךד יז םקור שרוח בלאה ךאג ןוא זנוא אוצ ך םנייש 3א ךד םקור

 :רקמייוו לזא ןוא קרק־דנא ך רקמנוא קנייא רקדוו ך

 ח״ר ט״סשת תנשמ תודלומה חול

 הר יידו ףיוא םיקלוד ןקצלקפ םימ טונימ עצלקפ ןוא ילוצ גאטייב ךאווטימ ןושחרמ

 ו ריפ ףיוא םיקלח ןקצפופ טימ טועמ עצנאווצ ןוא םקקז גאמראפ גיטיירפ ולסכ

 א ז ףגיפ ףיוא םיקלח ןקצכקז םימ טועמ ןקצ גאטייב תבש תבט

 • | ^ י י• * •1 י ? • • • •| י • ? • • § * ב ףניפ ףיוא םיקלח ןקצקבד םימ טונימ עצפופ חא ריפ גאטראפ גיטנאמ טבש

 ד ג םקקז ףיוא טועמ עסיירל ןוא ןיי} טנקווא עטסעד רדא

 ה ןקבד ףיוא קלח ןייא םימ טועמ עצנאווצ ןוא יידו ירפ רקד ןיא עמשלקנאל ןסינ

 ? ו טכא ףיוא םיקלח ייווץ םימ טועמ ןקבד טנקווא גיטיירפ רייא

 א טכא ףיוא םיקלח יירל םימ טועמ עצפופ ןוא קיא ירפ רקד קא גיסנוז ןויס

 ג ב קנ ףיוא םיקלח ריפ טימ טונימ עסיירר ןוא ףניפ טכאנייב עטנאמ זומת
 ■ •ו ו• ן •ן • • • • •ןי •ן • ן • • *1 ן

 ר ןק* ףיוא םיקלח ף}יפ טימ טועמ ןקצעי}ייפ רקד ןיא ךאוומימ בא

 ו ה ףלק ףיוא םיקלח םקקז םדנ טועמ ידל טכאנייב גיטשלקגאל לולא

 ע״שת תנשמ תודלומה חול

 נ א ףלקווצ ףיוא םיקלח טכא םימ טועמ עסיירל ןוא ןייא טכאנייב עטנוז ןושחרמ
 ד ג םנייא ףיוא םיקלח ןיינ טימ טועמ ןקצפופ גאמ ןקבלאה ךאנ עמסער ולסכ

 ו ה םעיא ףיוא םיקלח ןקצ טיט טועמ ןיינ עצפופ גאטראפ עטשלקנאל תבט

 ¬ו י י• ז ד י • ^ • * - 1 •ן*▼ ? • ז ייוצ ףיוא םיקלח ףלק טימ טונימ יידו עצרקפ גאטייב גיטיירפ טבש

 בא יקל ףיוא םיקלח ףלקווצ טיט טונימ גיצנאוו* ןוא ןקביז גאמראפ גיטנוז רדא

 ג דפ ףיוא םיקלח ןקציירל טימ טועמ ףלק גאטייב עטנאמ ןסינ

 ה ד דפ ףיוא םיקלח ןעצלקפ טימ טועמ עצפופ ןוא ףגיפ גאטראפ ךאווטימ רייא

 ו ףניפ ףיוא םיקלח ןקצפופ טימ טועמ עסיירל ןוא ןיינ גאטייב עטשלקגאל ןויפ

 א ז םקקז ףיוא םיקלח ןקצכקז טימ טועמ עצנאווצ ןוא יידו גאטראפ תבש זומת
 1ן ^ ץ 1 1• * •ן ןי ן ^ ץ • • • •ן• •ן ! • ^ •

 ב ןק$ך ףיוא םיקלח ןקצעבך טימ טונימ ןקביז טנקווא עטנוז בא

 ד נ ןקביז ףיוא טועמ גיצפופ ןוא ייווצ ירפ רקד ןיא עמסניד לולא

 א״עשת תנשמ תודלומה חול

 ז ו ןיינ ףיוא םיקלח ייווצ טימ טועמ עצנאווצ דפ רקד ןיא עטיירפ ןושחרמ

 ב א ןקצ ףיוא םיקלח יירל טימ טונימ ריפ טכאעיב תבש ולסכ

 ד ג ףלק ףייוא םיקלח דפ טימ טועמ עצלקפ ןוא טכא ירפ רקל קא עטנאמ תבט

 ה ףלק ףי־וא םיקלח ףניפ טימ טועמ עסיירל ןוא ידו* טכאעיב עטסעד טבש

 ז ו ףלעווצ ףיוא םיקלח םקקז טיט טועמ ןעצכקז גאט ןקבלאה ראפ עטשלענאל א רדא

 ב א םנייא ףלא םיקלח ןקבד גאטראפ תבש ב רדא

 נ םנייא ףלא םיקלח טכא טימ טועמ עצלקפ ןוא ריפ גאט ןק$לאה ךאנ עטנוז ןסינ

 ה ד ילצ ףלא םיקלח ןיינ טימ טועמ גיצגאווצ ןוא טכא גאטראפ עטסנד רייא

 ו יירל ףלא םיקלח ןקצ טימ טועמ ףלקווצ גאטייב ךאווטימ ןויפ

 א ז יידו ףלא םיקלח ףלק טימ טועמ עצפופ קא םקקז גאטראפ עמיירפ חמת

 כ רי$ ףלא םיקלח ףלעווצ טימ טונימ עצלקפ גאטייב תבש בא

 ד ג ףעפ ףלא םיקלח ןקציירל טימ טועמ עצנאווצ ןוא דפ גאטראפ עטנאמ לולא
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 םישדח ישארו תודממה חול ^4414^^ --* —- - ^11

 ב״עשת תנשמ תודלומה חול

 ז ו םקעז ףיוא םיקלח ןע^פופ טיט טועמ עצפופ ןוא ירוצ גאטראפ עמשלענאד ןושחרמ

 א ןעביז ףיוא םיקלח ןעצכעז טיט טועמ עסידל ןוא םקעז טכאגייב עטיירפ ולסכ

 ג ב טכא ףיוא םיקלח ןעצעביז טיט טועמ עצנאווצ ירפ רעל ןיא גיטנוז תבט

 ד ןיינ ףיוא טועמ ףעפ טכאנייב עטנאמ טבש

 ו ה ץינ ףיוא קלח ןייא טיט טונימ עצלעפ ןוא ןיינ ירפ רעל ץא ךאווטימ רדא

 ז ןעצ ףיוא םיקלח ייווין טרב טועמ עסיירל ןוא יירל טכאנייב עטשלענאל ןסינ

 בא ףלע ףיוא םיקלח ידל טיט םוני? ןעצע^יז ירפ רעד ץא תבע רייא

 ג ףלעווצ ףיוא םיקלח ריפ טיט טועמ ןייא טכאנייב עטנוז ןוימ

 ה ד ףלעווצ ףיוא םיקלח ףעפ טיט טועמ עצלעפ ןוא ףעפ גאט ןעבלאה ראפ עטסעד זומת

 ו סנייא ףיוא םיקלח סקעז טיט טועמ עצנאווצ ןוא ץינ גאטראפ עמשלענאד בא

 א י ייו? ףיא םיקלח ןעבד טיט טועמ ןעציירל גאמייב עטיירפ לולא

 ג״עשת תנשמ תודלומה חול

 ד ג ידל ףיוא םיקלח ןייג טיט טועמ עצרעפ ןוא ןייא גאטייב עטנאמ ןושחרמ

 ה ריפ ףיוא םיקלח ןעצ טיט טועמ עצנאווצ ןוא ףעפ גאמראפ ךאווטימ ולסכ

 ו ףניפ ףיוא םיקלח ףלע טיט טועמ ץינ גאטייב עטשלעןאל תבט

 ז ףניפ ףיוא םיקלח ףלעווצ טיט טונימ עצפופ ץא יירל גאטראפ תבש טבש

 ב א םקעז ףיוא םיקלח ןעציירל טיט טועמ עסיירל ןוא ןעביז גאטייב עטנוז רדא

 ג ןעביז ףרא םיקלח ןעצלעפ טיט טונימ עצגאווצ ןוא ןייא ירפ רעל ןיא עטסעל ןסינ

 הד טכא ףי־וא םיקלח ןעצפופ טיט טועמ ףניפ טכאנייב ךאווטימ רייא

 ו טבא ףיוא םיקלח ןעיקעז טיט טועמ גיצרעפ ןוא ץינ דפ רעל ןיא עטיירפ ןויס

 א ז ץינ ףיוא םיקלח ןעצעביז טיט טועמ גיסיירל ןוא יירל טכאנייב חבש חמת

 ב ןעצ ףיוא טועמ ןעצמכא ירפ רעל ץא עטנאמ בא

 ד ג ףלע ףיוא קלח ןייא טיט טועמ ירוצ םכאנייב עטסנד לולא

 ד״עשת תגשמ תודלומה חול

 ז ו ףלעווצ ףיוא םיקלח ידל טיט טועט עסידל טבאעיב גימיירפ ןושחרמ

 ב א םנייא ףיוא םיקלח ריפ טיט טועט ןעצרע$ גאט ןעבלאה ךאנ עמנוז ולסכ

 ר נ םנייא ףיוא םיקלח ףגיפ טיט טוניט עצפופ ץא טכא גאטראפ עטסעד תבט

 ה ירוצ ףרא םיקלח סקעז טיט טועט עצלעפ ץא ירוצ גאטייב ךאווטיט טבש

 ז ו ידל ףרא םיקלח ןעביז טיט טועט עצנאווצ ץא םקעז גאטראפ עטיירפ א רדא

 בא ריפ ףרא םיקלח טכא טיט טוניט ןעצ גאטייב תבש ב רדא

 ג ריפ ףרא םיקלח ןיינ טיט טועט עצפופ ץא ריפ טכאנייב עטנאמ ןסינ

 ה ד ףניפ ףילא םיקלח ןעצ טיט טועט עסיירל ןוא טבא גאמייב עטסער רייא

 ו ףלעווצ ףרא םיקלח ףלע טיט טועמ עצנאווצ ץא ירוצ טכאנייב ךאווטיט ןויס

 א ז ןעקיז ףיוא םיקלח ףלעווצ טיט טוניט םקעז טבאניד גיטיירפ זומת

 ב ןעביז ףרא םיקלח ןעציירל טיט טועט עצפופ דפ רעל ץא עטנוז בא

 ד ג טכא ףרא םיקלח ןעצרעפ טימ טועט עסיירל ץא ריפ טכאעיב עטנאמ לולא

 01911126011כץ (300910



 תבשל תיד־,ש
 .םאר קס שנאז שדוח ש#ר םששמיב ןמ קיו

 החד שרחה תן<( וניל^ שדחתש וניסובא דדלאו'וניחלה י דןי^ס ןיצל יהי
 -ד;ום לש םדד .םולש לשםלכ • םילורא'םמ ונל ןתחו .ה^לבלן הבוטל י י
 םהב ש^ םלר .תומצ?? ןחלס לשםית .ה?ןך§ לש םימ .המ? לש םלד
 ־ישוע לש םלר .ה?לבו'השיב םה? ןיאש םמ .אטח תאריו םי?ש תאלל
 תולאש? ;י אלמיש םידד .םמש חאל.] הרות תבהא ונ? אלהש םימ • דוב?ן

 : הל? ן?א םיבר תלפת תוכזב הבוטל ונבל
 . :שדוח שאר ן־שסנעב םעד ראש דלומ שעד ןיסמו ףראד קמ

 .תורחל תודבעמ םתוא לאגן וניתובאל םיסנ השעש ימ
 תופנכ עבראמ וניחדנ ץבקיובורקב ונתוא לאגי אוה

 י :ןמא רמאנו לארשל 7לכ םתבח .ץראה
 :תבוטל \גיל^ אי!ס (יניל״)םויכ (יני^)ז^לוח שאר *ז ז

 תיב ומע לב לעו ונילב א יה רירב שודקה והשדחי
 ןוששל .םולשלו םיבוט םייחל ,.לארשי ! י

 :ןמא רמאנן1.המחנלו העושיל' .החמשלו
 תד* ח!ז־א0י יא םיג ןיוא .ןודו? איינ ם־ן ןדא .סיסחרח בא םינ קמ שגא;ק־זן ףתקדצ קק ^ שנאז ןמו
 קמ זא מ# .זזדיסנ םל״ן קק סאמ גמ אירק* שדתינ .םינ ןיזא ןמ שנאז שדזו שאר םשיסנען קמ זא גזא .ח^יס

 :גאד• קא ןמ םןאו בא שד*ו שאר שששנעב

 דוקפו אוה.םימוצעה וימחרב ',םיטורמ ןכוש םימחרה בא
 תולהק .םיטירחהו םירשתו םיךיסחה םימחרב
 םיבדאנה .םשה תש־לק לע םשפנ י ורסמש׳ שירקה
 ערזנוא ן# םאנ רד גוא םא;ךנוא סא;ריד רן> ןופ ןליוו ץא ץז לאז םן ןיזי יהי
 וצ גוא טייקטוג וצ שדוח ץניזאל םעל ז;וא ףיוא ןץי;אב םסיאז אוד ןיךעטלע יי!

 שסט ןופ ץ?על דירפ ןופ ןיבעל ץא ןי?על גנאל ץבענ זגואטסיאינוא גנויטיטנעב
 דעץב עלעןנוא ןיא פייק_ךאטש ץא הםץ8 ןופ ץבעי ןייא גנושטנעב ןופ ץבעל
 דאמ טקעש ראפ ץועיו טינ ץלא;ריס הך3גן ץיא ןא? ונז ץבאה ארומ ןילאז ריס
 וצ םפאשכיל ץבאה דקז ץא ץלאז ריס יוב? נוא טייקבייכ ץבאה ןילאז ריס םע;ייה
 ץנחאמ ךנוא ןופ רענאב ד ),?פ ד טסלאז .דןלי!תו םשה רפ ארומ בוא הרות דז

 :היזןןסא םיבל ץפ הלפח יעל ןופ חוכ! םער ןופ ןיטיג וצ
 םיוא אייז םאה גוא ץל?1?1?? עלעזמא אוצ םיסנ ןאטינ םאה םאמ רעל *י יס
 ערה ־־!£ ןופ ץבינ ןיא ץזייל םיוא 'זגוא לא;טא;רדייירפ וצ ט?;יד ןופ טזיילינ
 יא'!'ם? דךנ7 רעל ןופ ץקנן עלא ץפ ענעשיושש ראפ'עדע;נוא ןעלמאל ץיאי לאז גוא

 :ןסא ףיודד ץ;אן ץלעןו ריס גוא לאר(מ ל? ןיי טפעהיאב
 לארזעי עלא ףיוא נוא ז;וא ףיוא שדוח םעל ןץי;א3 לא;ה׳ב טאנ !י-נקי והשדחי
 וצ נוא ףלדו וצ """•ל דיירפ אוצ נוא ׳״*•>'! ן*של דירפ וצ בוא ץבעל וצ י י

 :ןסא ףיודז ץנא;ץלעמ ריס נוא י־״־י גנוטסיילט
 עקראמש ע;יי1טימ ליסיה ןניוה ץא טהור אד רעל רעגימ־ואב רד'רע?אם בא
 איל'גו״א עמורפ איד טייקפיראב רעל טיס קקעידיג לאז ךז ט'ייןנןןיראב רעל
 רבייל ערעיל טרעפטנץג רעביא ץבאה יי! םאמ'תולהפ עץלייה יד ע;יטרא?טכער

 ףדא י " 'י
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 תבשל תירחש
 ולק םירדנמ .ודרפנ אל םתומכו .םהייחב םימיענהו
 םרבח :םרוצ ץפחו םנוק ןוצר תושעל '.ורבג תויראמו
 םדתמקנזםוקנר' .ם|קוע יקדצ ראש םע הבוטל וניהלא
 ונינרהעיהלאה שיא השמ תרותב בותככ :ךופשה וידבע
 ותמדא רפכו וירצל ביטי םקנו,םוק וידבע םד יכ ומע םדג
 םמד יתיקנו .רמאל בותכ םיאיבנה ךידבע ידי לעו :ומע
 ורמאי המלהמאנ שדקחיבתכבו :ןויצב ןכש ייעתיקנ אל
 ךידבע םד תמקנ וניניעל םייוגב עדוי.םהיזולא1 היא םיוגה
 תקעצ הכיש אל רכז םתוא םימד שרוד 'יכרמואו :ךופשה
 ץרא לע שאר ץחמ תויוג אלמ םיוגב ןיד:,רמואו :םדנע

 יישא :שאר םיר:ןכ לע הקשי ךרדב לחנמ :הכל
 :םאר ןעמ שנאז לכיה םזג חרומ רפס איד םגארס קס ןעדי

 • • • • §• • • • • • • דז • • • 7• •• •• • • • :ודבל ומש בגשנ יכ יי םש יתא וללהי !י״
 :זדתלחןר םאד שגאז וללהי םנאז ןיח דעד קת

 לארש:יגבל וירימס לבל הלחה טעל זגל םרר :םן#ו ץרא לע ץךי|ה
 :היוללה ובורןר םע

 תכדס5 :יל יוסס^ה 1מש ד1ב5 י;5 ובה :זענ דיב? על טה םילא ינב י:ל ובה דודל רומזמ
 :רדיהב :ו לוק סיכב ״ לוק :סיבד םי׳נ לע. ; םיגחה דובקה לא םלוןה רע ;י לוק :שדק
 :םימאר מ יט3 !1'ישי !ינ?ל לא ומב םדיקריג. :'1ינןלה י1רא תא " רינשלנ םיזרא רקע ;י.לוק
 ףועהינ תול:# 'ללוחו :ז לוק • שדק.רבד? יו ליחי יבדמ לי,■ץ, ;י לוק :זעא תובסל ביזיח 5 לוק
 וןכ?י " ןהו וטעל זע :י :םלועל ךל!? ״ כזן׳י1 בזק:יטמל ;:ד1ב$ דלא ול$ ולכיהבו תודער
 יי י שייק יי" :םולשב ומע תא

 _* —————————■ ■ ■■ י^———■——— — ^_

 םיוט םוצ וליפא גוא ץ3על רעייז ייב עשסיזינ ד נוא עטבילינ ך םשה שודק ףיוא
 ייז ן קיז ץבייל ןופ גוא רעידא ןופ רננירל ןניי!ייז ןידיישינ בא םינ ןד יי! ץבאה
 רעייז ןופ רעגאק םאד בוא רןועשא? ךתיז ןופ ץליוו םעד ןאפ וצ ןעודיק רעקראהש
 רעד ןופ םיקידצ ךאנ םימ ןימוג וצ טא{ רעןנוא ןקניידי{ ייז לאז רע םרכזי רפיעטיאכ
 ןיסאג ראפ זיא םאוו טכענק ענייז טולב םער ןופ המקנ איד קנעכער לאז נוא $יע%•
 םוראוו ןאמ רעכילטענ רד השמ ןופ הרוח רד ןיא ץבירשינ טייפש םע אדו ןילאוויג
 רןידיירב ענייז וצ ןרעק,רעךיוו רג? טעוו גלוננער ןייא גוא ןאמ הוקקנ ןייא טעוו ר?
 טייטיש םיאיבנ איל ךרוד נוא ליי .קלאפ קיז םימ יץילדוע ןיי!' !שעב רביא םעוו נוא

 טאנ לוא טנינייריג ץדאוי טינ ךיא ןיב םויב םאר רעבא ץנינייר אוט ךיא ץבירשינ
 טשראפ טאנ רד ןער ןבירשיל טייטש טפירש רענילייה ןיא נוא ־ב״נני,ןויצ ץא טהור
 .עג־םפאהמעד יד ייךשענ םאר טינ שפעל רפ רע ןיפולב יד ץכניידיג שוט ןיטולב ערא
 ןייא ןעווינ 'ייא רע ס״א ;ו ז1ער§ טעדנואווינ טאה רע ,טנאז קיוספ ןייא ךאנ נוא ים'*י
 געוו םער ףיוא טאה רע םירצמ דנאי ץסיורג םער רביא רמצלע ןייא ונייהד *אקי
 ןופ'טורב וצ ץראוויל טרעדלע ראפ זיא רע טאוו ןעקנורפינ םויינ ךייט םער םיוא

 :ןיבייה רד פאק ןייז רע םא,ד םודו ענענאלש רד ך ץקעדר
 .*,־רתכ 'י "ימי
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 :ךהלהת דלל יפו חתפה ת# ימא

 בקעי דאאוקחןזל ^ םהרבא ד1לא וניתובא דולאי טיהלא ; ה&א ךתב
 ליפה העק םיבינ סירקח למוג !וילע לא ארונהו רובמ לוימ לאה

 :הבהאב ומק ןעמל םהינב ימל לאוג איבמ תובא ידסח רגוח
 :שלח םיזורא ךמ?מר.שיחה רק?? ימתכו .םידדב ץפח יזימ־םייחל ונרק יי׳״

 :םהרבא !מ :י ההא'רירב :ןגמ עיקומו ך.וע ךלמ
 :עיקוהל בר ההא םיהמ התמ ימא םלוע? ־יובג ההא

 :םקמ ידימו סחה ביקמ ■""לי ־י* :לקה דירומ רמוז םוא ! •י■*

 םילת אבויו םילקונ לקוס םיבכ םימחרב םיהמ היסמ דקר? םייח ל^לכמ
 תורמג לעב דןומב ימ .רבע יגקיל ותנומא םוקמ םיריסא ריהמ י 1 י

 :העופל סימעמ התמ תיממ ףלמ ךל ׳־*?יי יסי
 :םימחרב םייחל וירוצי ר5יז .םישחרה'בא ךומכ ימ ״־מ
 :םיחמר'התמ ו:התא ךורב :םיהמ תויססל ההא ןמאמ

 :השירק ותד !עס םעא ץ״שה תרזח ץא .

 .הטמ ד־טק לארשי ךמעו 'הלע© יגומה םיבאלמ טיהלא ״ ךל ונערל רתכ
 לא הז א-קו ךאיבנ דל לע בותבב .וקלקל ךל הק־וק םלב דחל
 אלמ ורובב ׳ח:ודובכ ץראה לב אלמ תואבע־״קורקקודקשודק "׳יק :רסאו -דז
 םתבשמ םתקעל זצרעהל ורובב םוקמ הלא הזל הז םילאוש וית־יקמ םלוע
 ומעל ודןסרב 'ןפי.אוה ומוקממ ,׳י :ומוקממ לל דובן ךורב ׳י־יק :םירמאו
 :םרמוא עמק הבהאב םלמעב רימה םוי לקב רקבוברע וטק׳םדחל8ןס
 את ונבלמ אוה ועבא איה טיהלא את ׳"החא י;טיהלא " לא־וקל עמק "יק
 יח לב יעפל וימחרב ונעימקיג בורקב תינק וגלאגלו ונעיקוי אתן טעיקזג
 :םקיהלא ר יגא־םיהלאל םבל תויהל תיקאלובב תירחא םכחא יתלאג [0 ימאל
 היוללה דחי רודל ןויב ךלהלא םלועל לל ךולמל "־יק •ימאל בוחב ךקךק ירבדמ ׳"
 ל ההא ךחב :הלמ ךוללהי, םוי י^ב םיקורקו קודק ךקקו קודק הסא

 :קודקה (ךלמה ״׳״> לאה
 םיכאלמ איד טאנ רעזנוא טא} יד אוצ ץבענ אייז ןעוט ץורק ןייא וי ״״ רחב
 עביר^עגזיא סעאיווני״נ־ץעמא;ץידץגילייה איי1 טאוושפךק'ןישיהםאוו
 *"ז■ טגאז גוא ךאלמ ץרעלנא םוצ ךארמ ןייא ט!נת רע נוא םיאיבנ ענייד
 שטאג יייבנ :דובע ן״ז ןופ ד־ע יד ־ואג רופ זיא םע יראה דז טאנ גירייריגיליר
 םד זיא ואוו ןירעדנא םוצ רעעיא ץגעךפ רעני־דאב ענייז טלעוו איד רופ זיא דובן,
 טביוליג אייז ןיגאז זיא םרא םאד וארו טינ סייוו רענייקסוו םו־ך דוביו ששאנ ןופ ט־וא
 רעד עבייז שמ ץרעה ךיי ־ע לא!ט־ןא ןייז ןופ יריק־*־ :טרא ןייזי ןופ דובכ רד ןייז לאן
 נוא'טניבא ןעמאנ שטאנ קינייא טאוו קיא? סאד ץגירעז טייר לאז גוא טייקמיר?
 רעזנוא טא}רארשי וצ רעה י־"׳ יי!ןיגאז ראון ייו״וצ ךירגיטעטש גאט עלא קראמ
 גיניס רזנוא חא רערעמאפ ךמא זיא רע טאנרעטוא זיארע ,גיצנייא זיא רע טאנ
 סאד טייקמיראברעךץיז םימ'ןדעה זנוא ןיכאמ לאז רע בוא רפרעה ךנוא זיארע
 דעייאןיבךיאטאנאךייא אוצ ןייז וצ טבעל םע טאוו עלא ןיגיוא יד ר? לאון ערדנא
 גיבייא ןגיניס טעמ טא; ץבירשינ ט״שש שבוחכ עגירייה ענייד ץא •יניני :טא$

 :טא;טבימ ׳תיבינ גוא דריבינ וצ י ,ןויצ ןופ טאנ ןיד
 תנקת י י י 'י *־1י־0
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 שדוח שאר תבשל *יב8ןל

 ״19 זן3?ע תרע התא ?יצל תלעי תנקת
 :ויגזוח?אל?סילכ . .ז־זתונביש י״־•
 תיצרןונזרואתגהא.יעיב#ה *יףי:^ף$ תיוצ

 ונתברקו ךיתוצמב ונתארקו 52??^!2
 דמשוי זןתךוב$ מכ1מ .אח?! דמכ םלועל
 :תארק ונילע שודקהו.לודגה םגו .וכז םייח הימעוט
 הבהאבוניהל^;י ונל ןתתנ הירבד םיבהואה
 י^וו ןי2״?י תע יניסמ זא: .ורחב״ה^דל
 ££ ר4ל "א^ח| קלען 2*5? ז*
 טבשו ונ+ע הב־זחוניחובאנ לז^לסןוצרדודרארכ

 וניתובא יתלאו וניחא יי
 • • • • • •* -• •• — — ••• ד^•

 ונדרי, הלגו ונשדקמ
 שד ח שאר תבש םיו ־ ן חבש םיו

 םלעו; ןייד שהעריפינ טפאה וד ׳יי*־ ,רתא טיירביג ןא תב# םד םסאה וד ׳ינ" תנקתו
 שנעלרא6 םסאה ח ןא'ר?יר?!יס י עריא'ץלעפיניריואזו 4ל'זיא םנן י '
 םסאה אוד גאמ ןיטעןיז ץא קיעמ ןייד ץיק.תנז? םוארא־ןיט עעלכאת תונברק.
 ז^וא ןא םסאה גוא טאהינ ביר זעא ץבאה תונןרק.ך ר?א ןאז״טי;הקאלם
 תאיצי ךא;ז;וא טסאה נוא טדעגאב שעליךני;יי!שאה ןעין תבש קץינ החוד
 ונייה תונוטק ערא ץפ ץביוהרעך םדימ? חקור רד .חבז? םוא ןעויי# בירקה גוא
 ןעווינטלאהעל ן3יי!םאוו תומוא עלא ןופ טינ קש טאה חןז? םוא םאך םביירז?
 תוצש עןייד טימ טנילייהג ז;וא טסאה נוא זיא רע םוו תאטח ןןךן> ץיק_ןעווג בייק©
 רזניוא קנהעץנ םבאסינ זץא םסאה גוא ףקומ וצ קש שאה בוט םוי םוא יוו רפס©
 ונוא שסאה גוא 'ט?;יד ןייד וצ ךלו? תאטח ןייא ראפ עלעקיצא קמינ בירק©
 ןייד בוא לייני ךס״י הרות איל ץעני; םאה הצרה קניי! םאוו תולוע ןברק״ראץ
 ימסאה ןוןא;ןינילייה גוא ץט־קבקאינ תבז? סוראו;ןעומ בירקשחן# םוא ןע©
 ךנוא טא;וד גוא ז״יי .ץפודינ זנוא ףיוא אוד .תוריבע ערא ףוא'1*5© זיא ןיילא-
 םפאו?ביל טימ ץבעןיצ זנוא טקאק טא; ןופ םי;ך ך ןיטאךיג וץלךיי1?א3 םסאה
 ד?אך ך גוא גנואת ע םיחבז? יד םד םיכ$נ !ףיא ץפ םי־חונ ך טיש תבז?•
 תוריב? עדנו א ןייז רפכה ןילאו םיזע־מ יד ףיוא ץסאגיג טה ץ© םאוו ץיוו דד זיא
 ן?אה ןרעטרע.ערזנוא גוא דש ימוי רבא תבש ג;וע ןמלאה םוי םידוהי יד,תונברב
 םאןז? רעזנוא זיא טגידץק; ריד ץמזק ף ,ןבאה דובכ םיודג אבה םימעל ןירעוז

 י בורח' חבוז ןרעוו תבן? דובבל 1?? סאוו םידוהי
 ןלעדי חבז? וצ ץועהינ טאוו ץכאז ד ביל ץבאה םאמ יד ךיוא ,ןבער גיבייא םאר ץי?
 נ־ןאב ץפ הרוח ןתש תעקב טלאשנעד ,טייקרעפ?א םיחנ וצ טרייוו רד םיוא ןיי1
 !ןואטקאה שא;רע;?וא טא;אה ,תבז? םער חי^א ןילאמי;ץטאבי;אייזקנידי?ם

 ןיטאכד ׳ישמ•
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 שד ־וו שאר תבשל , ז-

 החמשב
 ונעטתו ונצראל
 • • — ץ • •• • * השענ םשו ונלובגב

 תונברס תא ךינפל
 םירימת וניתובוח
 םיפסומו םרדסב
 ן,־ *.* : דז:•: ףסומ תאו .םתכלהכ
 • • • * • • —• — •• — ן■ — • השענ הזה תבשה םוי

 ומכ ךנוצר. תוצמכ
 ונילע י תבתכש
 •• •• • השמ ידי

 ןיאו .שיח תיבמ ד1בפ לטנו
 וניתובוח תושעל םילובל ונא
• • • 1 

 תיבב
 בש ארקנש שודקהו

 החלתשנש דיה ינפמ
 לורפלמ ןוצר'יהי :ךשדקמב
 וניתובא דדלאו וניהלא יי

 •ו

 ונצראל' החמשב ונלעתש
 השענ םשמנלובגב ונעטתו

 וניתובוח תונברקיתאדץנפל
 םיפסומו םרךהכ םירימת"
 םוי יפסומ תאו י :םתכלהב
 שדחה שאר םוריהזה תבשה
 ־ ־ בירקנו השענ *הזה

 תבש םוא

 ןייז בירןנס תב# םוא לאז ןעמ ץמאביג
 יוו רזא געט ערדנא ץא איוו תונברל רעמ

 ןייז.דןאך לאז םע יהי :ןייז וצ רעהיג םע
 טא{ רעזנוא טאג ריד ראפ ןופ ןיליוו רד
 טסלאז ץרען?לנןי ערעזנוא ןופ טאג גוא
 רזנוא וצ דיירפ טימ ןעי^יירב ףיוא זנוא
 רזנוא ץא ןצנאיפ זנוא טסלאז גוא דגאל
 ןיכאס יימ ןילעוו 'ןיטראד גוא קלאמיג

 גידלו# ןנייז רימ טאוו תונבךכיד ריד רפ
 זיארדס רעד איוו תוגברקז עכילגעט יד
 טבער איוו רזא ףסומ ןופ תונבךכ יד גוא
 גא9 םעד ןופ ףסומ ןברק,םעד בוא ,זיא
 ץלעוו רימ גוא ןכאמ רימ ןלעוו תב#
 זא טפא#ביל טיס ריד רא5 ןייז״בירקמ

 שדוח שאר תבע םוא

 2ידק5ה חיב רמוא גוא ןיראווינ בורח

 ןכעווא זיא םע גוא ןיראווינ ץבי-וט רפ זיא■
 רזנוא זיוה ןופ דוב$ רד ןיראווינ ןמוניג
 דעזנוא ןאש טינ ריס ןענעק,םורד ןבעל
 זיוה ןטלייוו רד םיוא ןייד ץא טייקידרוש
 טאוו זיוה ןגילייה נוא ןיטרעפכאכ םדיןיא
 ז ןנעו;,ןופ ןיפורינ ףיודד זיא ןמא}ןייד

 ןראווג זיא איז טאוו אנוש 'םעך ןופ טנאה
 גוא #דקטה תיב ןייד ץא טקערטשינ
 ןייז זאל וייי דיי .טכאטיג בורח םע,ץבאה
 בוא טא}ךנוא טא}דד רפ ץפ ץריוו רד
 זנוא טסלאז ץרעטלע,עךז;וא ןיפ טאג
 דנאל ךזמא וצ ריירפ טיה 'ןגניירב ףיוא
 רעזנוא ץא ץצנאלפ'זנוא טסלאיז נוא ןופ טסאהיודאיוו וזא ץליוו ןיח טאבי}
 ןטביר ןא רימ ןילעוו ןט־!אך גוא קראמינ 1 טרעזנוא
 גאט ערא טאה ןעמ םאוו תונבלק,יד גידלו# ןנייז רימ םאוו חונבןק,ד ריד רפ
 רנזייז. איוו וזא 'ףסומ ןופ תונורק,יד נוא זיא רדס רעד איוו אוזא ץזעווינ בירק:ז?
 ךןז'רימ ץרעוו שדוח שאר גאט 'םער ןופ גוא תב# ץפ' םיפקומ יד נואיזיא טכעך
 ■טאה ץליוו ןייד איוו וזא םפאשביר טיט ריד ראפ וצ ץי1 בירקמ ץלעוו נוא ןימ״דב

 זימאבינ י "י *"הבכי׳
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 שדוח שאר תבשלו תבשל הסמ
 שיתח שאר תכשל י ז

 רומאכ
 ומכ זן3וצך תוצמכ הבלא? ףדובכ יפמ הדבע
 לע דןתרותכ ונילע תננהכ# ־ ־ :רומאכ ־ *
 זןדובכ יפמ דןדכע השמ ידי . ; ;

 :רומאכ י • םישבכ ינש תבשל םויבו
 הנשינב םיש?כ ינשיתבשה םויבו םמימת הנש ינב
 תלס םינירשע ינשו׳ םמ־טת : החנמ תלס םיגרשע ינשו

 ־"?הה תלע לע ותבשב חבש לע ־ ^||| ^ חלע :ובסנן !ששב ׳יליל? החנמ תלע :וכסנו ןמשב הלולב
 דל הלע ובירקה ססיש־ןח הכסנו

 יגח ם:נש ךרב ינב סירפ
 :םשיטח העהש הנש יג? םישב? דחא לז/ווכלמב י|ד^ישי
 השלש ר?ךמ? םהיבסנו םתחנמו ךד,"?ירמ:ין^ " ״*״7׳ -
 םינרשע ינשו רפלםינרשע * ז-
 יי*ו יימ מ *׳?ול 'ןיימיםע .גנע יארוקו
 :טגמ־? םידימ י8־ו םלכ .יעיבש־שרדמ

 םלכ .יעיבש ישדסמ שע .גנע ־!י וגנעתיו ועב^י יארוקו תבש ירמש דןתובלסב וחמשי י ר%\י *" ־ : "
 שדוח שאר תבש םוא תכש םגא

 ןבירשיג ןא הרות ןייד ץא ץנעוו טרעזנוא
 ןופ השמ טכענקןיד ןופ טנעה י־ז דחוד
 :קוספ ץא טייטש םע יוו דובכ ןייד לי:ומ
 טלאז חבש ןופ גאט םעד ץאנוא םויסו
 םאוו ףאש ייווצ ןיי!בירקמ ריא ־
 ןא ןייז ץנאנ ץלאז ייז רא;א טלא קקיז

 טלאו רעמ רייט ןהעצ אייווצ גוא םוטא
 טשימיגסיוא ההנ*? ןייארפקניירב ריא
 ׳יליי :גניסיג ץיז גוא לייא טי־מ לעמ לימעז
 ץיז בירקמ ריא טלאז תבש ןופ הלוע יד

 ןיועדנא םער ןיא טינ רבא תבש ץז ץא
 רפ תבש ןייא טאה ןעמ זא רמולכ חבש
 טינ הלוע ןברק םער טאה קמ גוא טלעפ
 לאז ןעמ זא טינ טפלעה ןעווינ בירקמ
 אייו״וצ ץיז בירקמ חבש ןירעדנא םער
 תבש ןופ הלוע ןבךקרעד ,תולוען3ךק'
 הלוע רעד ןופ ץוח זיא םיבסנ עריא טרנ
 ץיז בירקמ גאט עלא טגעלפ ןעמ םא וו

 :םיבסנ עריא טימ
 (וע־תונמב אנ הדר א״וא) קפ נוא (*דמעי)ןופ ץייס

 : תבשל תינרע תלפת ץא ןעמ םניפיג
 ׳ר פ סבב

 םרעזגוא ;ופ םסא״ד וד איוו וזא ץטאביג
 ךרוד הרות ןייד ןיא ץבירשיג ןא ץנעוו
 איוו יזא השמ טכענק ןיד ןופ טנעה יד

 :טלשש הרוח רעד ץא י
 ץפ ביוה ןןי 'ץא גוא ישארכו
 ריא םלאז םישלח ערע״ייא
 ייווצ טאג וצ הלוע'ןבךקןיי'א ןייז בירקמ
 ףאש נוא' רעדייוו ןייא נ1א ץפקא עגנוי
 עצניאנ ןביז טלא ראיז ןייא ראנ ןנייז םאוו
 יד 'וצ ןער החמנ רעייז נוא,םומ ןייא ןא
 לעמעז ןייש שיכארבג ןעמ שאה חונבךק,
 החנמ טסייה סיאר לייא טימ טשימג לעמ
 םעריג זיא םק איוו יזא גנוסינ רעיין נוא
 סקא ןבילשיא וצ ליטנהעצאיילד .ןראווינ
 רעדייי ןיכילסיא וצ ליטנהעצ אייווצ נוא
 גוא ףאק ענילטיא וצ ליטנהיעצ ןייא נוא
 ץא גוא זיא* גביסיג ןיי!ןיכילטיא איוו ץיוו
 ייווצ גוא דמ ד ץבעג ראפ לאז עלעקיצ
 בי־סט דימת טאה ןעמ םאוו תונברס

 :זיא טבער רעיייז אךו ויא'ץזעווינ *
 ןניהלא

 יד



 שדוח שאר תבשלו תבשי ףסוט
 שדוח ש*ר תבשל . זמי*.___

 דלשני .זמיפט •ינעמ * יעיבשבו .ךבוטמ
 יח1א םד?: תל^, .ות^דקו ם תיצר • ,י '•־ -״,״ך
 :תייארב השעמל ר־ןז .:וארק .ותשרק] מ ת

 אנ הצר וניתובא יזולאנ ונדדלא ותוא םימי תדמח
 3%י5%8 סייו השעסל רכז .תאר*
 .החמשלו ןוששל .הכרבלו הבוטל :תישארב

 י"** ידאאר ש!1לא
 וג#דק:ן1ע תחילסלו אטח תליחמל ונתחונמב אנ הנת
 .ףתךותב־ונקלח ןתו ףיתוצמב יתו ךיתויןמב ינ#ךק

 ףל?על ונבל דרטו .ףסמ** ״£־ י ן£י י-י^
 הבהאב וניזדלא יי ונליסנהי.חמאב "*י* ^ *׳ ־ ור*

 "בל דמו . *
 המעב יכ >.מש ישדקמ לאישי.ונליחנהו .תמאב ךך5על
 תבשו .תומאה'ליכמ תדרב לארשי ןוצרבו הבהאב וניחלא ןל
 ישאדיןרחו תעךוה סקא ףשך,ר, לכ וב וחוניו/.דןז^־ר ת3#

 י׳איי *ן3$8יי ״״ ־
 ריבדל ה־ןובעה בשקל •העש שתלפקלו לאלשל ךמעכ יגיקלא ל הנת|
 דדיק ןוצרל יהתו ןוצרב לבקת .דמ*? םילפקמ

 :ןויצל ותניבש רוסמה ק הזרע ךח? :םיסקרב ןודל ך???
 דאאויגיהלזייי י£ינח#ן םילוט םלואוגיתובאיהלאווניללח

 8^3חשאנ? איה ■יתא ינע^ [■£ טדל רוצ
 שדוח שאר תנש םוא ^

 דמוא וייז טגילוואכ ךיד לאז םע.ןירעטלע ערז :וא ןופ טאנ נוא טאנ ךנוא וניחלה
 תבש גאמ םער ;יא ןעייגב ינוא ףיוא יט גוא שיחי טנייה קור ריס סאוו ןעור
 עא הליה וצ ,ריירפ וצ גוא טסול וצ ,גנוטישנעב 'וצ נוא ןיטוג וצ טייהג*״? קזיד
 רדגנואייצ רפ וצ ,דירפ וצ גוא ;יבעל וצ ,תיפיש יצ גוא גנורענרדוצ ,טסיירס יצ
 עניייך טימ זנוא גילייה ו״״״מ ינש־ק .דניז עניליווטוט רעד גניבעג ראפ אוצ נוא יניז
 םיואיארט׳י קלאפ םענייד ןא טסאה 'אוד קד יו"" י .הי^י ־ןיד גוא תונן9
 איד גוא . תבש םת ;יסיוו ןיזאי אייי טסאה גוא תומוא עלא ןופ רעו? טלייוו רך
 אר־דעד טאנ וטסי? טביויינ ו" :טצעזיג אייז וצ וטסאה שלוח שאר ןופ ןיעמ
 4 * :םישיה ישאר איד גוא'רארשי גוא תבש םת טגילייה
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 שדוח שאר תבשלו תבשל ?םומ
 דןתלהת רפסנו ףל ,דלונ רז־וו רדל י3אי * םןסין־ל טן״זוזאי לע

 טדרומ#;לעו זןך$ םידסמה וגש לע

 :תואלוכ לא דיי? •תע לככ#ךיתובוטוךיתואלפנ לעו ׳ייזי"*
 ר לחמם ימס אל י? םשמחי ךימש ול; אל י? בוטה .ם!ךהצן ך£נו ב־ש

 םיסנה לעו .יכי*י זי* סיא :ךל ונרק םלועמ
 :דעו םלועל דימת ונכלמ ךמ# א#נש םנורתר ־ןרי1ת? םלכ לעו

 ::ןתירב ינב ל; םיבוט םייחל בותכו ת׳־׳נ
 טחעיש?לאהי בוט י? םלועל לודגה ךמ# וללהי 'הלק ךחוי םשה לכו
 :תודוהל ה$ ךלו ךמ# בזכה״התא ךורב :(בוטה לאה הלק ונתרזעו ־

 םינהנ הנרב ז׳שי
 .ךמע לאר#? לע לעו טילע םימשו ־יקחו ןח םש המבו הקזנ םול# םיש־
 ונישא ::ינל ךות;ךיגק רואב יכ ךינ§ רואב דחאכ ונלכ וניבא ונברב
 ךוןועק בוט: .םול#ו םרחו םימחל!הערבו הקלח דקה תבהאו םית תרוח

 : התא לרק •״־י :ךק1ל#9 הע# לבבו תע לכע לאה#?ךמע תא דן!בל
 :ם1ל#3 לאר#ל ומע תא ךרבמה

 רבמ ׳תובוט חורמו הנודנו העושי הבוט הסנרפו םול#ו הקיב םש ־ועקבו ת־**
 :סויגלו םיבוט םימל 'לארזן׳י תיב :ןמע רעו ונח;א לנםל'בתכנו

 טולקב לאי#?ומע תא דןר:ןמה ע החא וןתק
 "ד> ץ׳י׳י :ילאוגו ירוצ ע ךינפל יבל ןויגל יפ רמא ?וצרי ויהי ,

 י#;גל םודה י#ןנ;יללקמלן המ־למירבלמ יתע#ו ערמ ינישל'רוצנ .דדלא•
 לבו .י#קג ףודליו ךיסוצסבו ךתלתינ ייגל התפ .ל,ךת לכל רקעק ־ "
 קור ינקל ץמק ייה? :םןרב#סס לקלקו םתצע ר&ל הרהמ הער לע םיב#זדה
 .ךק# ןעמל ה#ע :יננעו ךנימל העי#וה ךי¥ך? ןוצלה? !עסל :החד ״ ךאלמו
 ןיצלל יש :ףת#לק ןעמל ה#ע. .ךתדות ןעמל ה#ע .ךמ?:ןעמ? ה#ע
 ויקתקב <םא#ך ״׳״> םול#ה#ע :ילאונו דיצ ר ךינפל יבל ןויגהו י? דמא

 :ןמא ורסאו לאר#? לק לע:טילע םא# ה#ע? אוה
 ןתן ונימי; הרה?? שדקמה תיב ה^יק טיחובא יהלאו ונמלא " ךינפלמ ןייש

 :ךחלותכ ונקלח
 דוצ ץאו ףתלב ןיא י? לכ #חק ץא :״ לאהוקוךבלץקאיג קזח״ ראהמ

 :טיהלא יתלוז רוצ יטו ץ ידעלבמ ׳יולא ימ יכ :טיהלאיו ״>*
 ונכלמנ ןיא .ונינודאכ ןיא .וניהלאכ קא

 ן ונעי^ומכ ימ .ונכלמנ ימ .ונינודאכ ימ .ונדולאכ ימ
 ה^ונ .ונכלמל הלונ '.ונינודאל הלונ .וניהלאל הלונ
 ד) דעהא יוזא אטינ חא םע .םא} רעזנוא יוו םא; ןייא יוזא אקי;חא םע ״*לי״
 ♦ םלעמ*ד גיניק.רעזמא 'יו םלעוד דד'גי;יק ןייא יוזא אמיג חא םע .רעה רזנוא
 • טא;רעד^א יוו וזא חא רעוו ימ :־*לעה רעזגוא יוו רע$רעה ןייא וזא א?ד חא םע■
 רזא חארעון .טלעוודד גיניסרעזגוא יוו רזא זיא רעוו .רעה רעזנוא יזו וזאזיארעון

 איוו " ׳י
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 תבשל
 ונבלמ ךורב .ונינודא ךח? .וניהל*?ךח? :וננזישטל
 ונינודא אוה התא .וניהלא אוה התא :ונעיטלמ ךורב

 4 ־ו^*י ^ 1 י וי ׳יי י - ״■־ ־ * ״ ־־ ־־ ז ־- ••*־ • התא אוה התא

 :דעומ אב יב הננחל תע יכ ,ןויצ םחרת םוקת התא
 הלאו וניהלא ל אוה התא .י י_"!*־ 1^*144 444יי**44.%

 תא ךינפל
 םיעבש לקשמ הנובלהו הטלחה ןרפצהו ירצה תרטקה םוטפ
 השש לקשמ םכרכיו דרנ תלכיש העיצקו רומ .הנמ םיעבש
 י *ל׳ ¥ ׳ר׳שד ד . :לגע*״־ _*-4 4% ^4*44

 1:אוהש לב ןשע הלעמ.עבר
 בדו תחא רסל־־ם^ו .הלספ שבד הכ תנ םאו .אוהש
 ה&ת הרש אלא וניא ירצה רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר :התימ
 ?חאנ אהתש ידכ "ןיפצה תא הב ןיפשש הנישרכ תירב .רטקה יצעמ
 םילגר ימ;אלהו:.הועאהתש ירק ןרפצהתאוב ןךושש ן^ירפקןיי

 י :דוביכה ינפמ שדקמב םלגר ימ ןיסינכמ ןיאש אלא הל ןיפי
 . ^ ־ _] •:י חיי *ייד תירלה הנ127ה ל3 והילא יבד אבח

 ..... ימ רסא
 אלא׳דזימ רקת לא'.דץ;ב 'םולש יברו י־זומל ךלגנ> ל?ו דפא$
 הילש ךליחב םולש"יהו :ילושש? ומל ןיאו ףסלות יבהאל בל טלש גזןעיב
 וניהלא יי תיב ןעמל :'ךב םולש אנ הרבדא יערו יחא ןעמל :ךיתונקראב
 ־ 3,ר״יי"־■!; :־ םולשב ובע תא ךרבי י־ןתיי ומעל ש י ־ ךל בוס הקקבא

 : תנש ףסומ תלפת רחא ש גפה שחלו ץכיזב ׳פ רמול ןוכנ תאזל ןיכיזבל ןימדוקץפסומ

 הלחה היהי םי;רשע ינש תולח הרשע םיתש זיתא תי״גאן תלס תחסלו
 ,•חלשה לע י תברעמה ישש תוכרעמ םלהש םתוא :תחא,ל 1
 !לשאהלבזאל ם£להתי,;דו הכז הנבל תבלעמה לע תתנו :יי יגפל דר^ר

 מ ויביול וילעוו יימ .שאג רעמוא וצ ןיביול ץלעיי ריס.•יייל :רעןגלעה רעמוא ימ
 רמ א וצ ויביול׳זילעוו ריס 1 טלעוו רד גיניק רזנוא וצ ןיביול וילעיו ריס .יעה רעלנוא
 דיא טגיולינ רעה רע-נוא זיא טביוליג !,טאנרעינוא זיא טביולמו" :רעפלעה
 טא י ר דנ א טסמ וד -:רעפלעה רעמוא זיא טביולי נ .טלעוו רד גיניק.רע״וא
 * רפרעה רמוא טסיב וד .שלעוו רד גיניק רעמוא ט־?י3 ת .רעה רעזנוא טטיב וד
 וויצ טאטשייד ועמעראב רעד:נוא ןייטש ףיו" טסעוו וד .ןיפלעה ז?וא טסלאז וד

 ש-דנעדיג די?$ ץבאל ןדעשיע עייניא טאוי טאנ דעגיבלעז די ססיב איי "יי
 ~ י י 1 ' :ןיצןיוומ ןופ חךומןך יד ^
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 תב&ל ףסומ
 חיר? לאלש:ינ? תאמ דמה :י#ל ינברע!ת?שה םויב תבש,ר םויב :ייל
 א אוה םי^דןכ םידק יב םידק םוקמב והלכאנ וימלי חיאל הסמי :י םלוע

 :םלע קח ״ יםיאס

 תבשה םויל שודיק רדס
 י8יפנ :ינלהני תוחונמ יה לע ינציברי אשד תואנב :רסחא אל יער יי דודל רמזמ
 ער אריא אלחיןל* 'אינב דיא '9 םג :ומש ןעסל קלצ ילגעמב יגחנ!בבוציי
 ת1נםך יררצ דגנ ןחרז? ינפל ךרעח :ינוחני המה ךתנעשמו ףטב# ירזןע התא יכ
 :םיהי ךראל יי תיבב יתבצח'י;ח יהי לב ינופדרי דסחו בוט ךאזהיור יסוב ישאר ןמשב
 :אשידק אכלמד אתודח אתמילש .אתונמיהמך אתדועס וניקתא
 אקיתעד אתדועס איה אד .אכלטד אתדועס וניקתא י י י ״
 :הידהב1 אדעסל ן:תא ץפנא ריעזו'ןישיךר ץווופת לקהו אשידק
 תירב 'םתררל תבשה תא תושעל תבשה תא לארשי.ינב ורמשו
 םימי תשש יכ םליעל איה תוא לארשי ינב ץבו יעב ':םלוע ־י י
 :שפניו תבש 'יעיבשה םויבו ץראה תאו םימשה תא יי השע

 שודקל $ע תי>של הארקנ שדק םויב ךץפ0 תשע ףלגר תבישמ בישח םא
 לע גנעתת זא ת1בך רב־זן ךצפח אוצממ זןי5ךך תושעמ 'ותלככו דבכה י י
 :רבדי יב יב ?בא בקענ תלחג ךיתלכאהו ץרא'יתקב לע ךיחמלהן :

 :אשידק אקיתעד אתדועס איה אד
 ם1ף :ךתכאלמ לב תישעו הבעת םוק:תשש :וש־ןכל תישה םוי תא *ף1כז
 ךהכו ךנבו הקוא הכאלמ ל? השעת אל ?הלא לל תןש יעיבשה 1
 תא ג -ישע םמ:תשש '? ־?רעש? רשא ךלנו ךתמהבו ךת^ו ךקבע

 ן יעיבשה םויב חנ,י1 ם? ישא ל? תאו ם,יה תא ץראה תאו םמשה
 :והשדק:!תבשה םוי ׳תא י״י ךדב מ לע

 :יחונתו ן#לו ןן־וט יך?ס ז־ח *
 0 זןל5 טיהלא : התא ךח?

 :ןפגה ירב ארוב

 :יסיבלז זמיי זת? תושרב ""י ל*
 ז^עה ףלש טיהלא ג ההא ףחב

 '• ץלמ מ םדל אלוסה
 :ו* הכרב ףכית ךרבמ הכיסב שדקמשכ תוכוס דעיסה לוח תבשכ

 :הען5 בי?יל ונןצו ויתוצזיב ונז?רק רשא םלועה ךי1ן וגיהלא ״ התא יקרב
 .אלק?ו דזבדב .אלקה דשי ח ח .אתבשל אלפצב • אתלועסל רכס א
 :אש?ח? אקיתק .הלה ולילש ! :אשידקאק;הע.אהשה ה? ןמיאן ־:
 .ןמית? קלס? .ןמלע ןובל סל ה .א?ר אשודקב .ה? רש:אלוה נ
 :אשודר ןחהיסו .ןמגתפ ןולנת יי• :אש&נירתת תיבד .א?ה ארסחבו ־
 אקיהע .אריקנ אחב .אלותפ רטע ל .היכקיכ יזת?ו • חירפיש ןל רדש י
 :אשוא אתלמ ואלו .אלממו ־ :אשיהלברמאחאד״רילתסןליזחיו ־
 קמו • אי^זחל ח׳רן .אלמ ןילא ן .מהנ 'רסחחבד .מעט ןל ,דלנ י
 :אשהשאיהה אלה .אחש ןאמ ! :אשילקואליפכ.המשבתאןוניאד !
 .הינלכ ןה אלעל '.ינ?:רית!וב ר • אלכ לח היבד .אלעלד ארח צ

 :אקילפ תוהכ .תיגוז ת? בסד •:אשד דע קסהו .אליה יבדקו
 -ו ם״ססס
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 תנשל החמי תלפת
 : םאד ןמ םנאז ךאנ רןד ומ*קח ררס תא רבדת •*אל ןמ

 םעה יל^ א ה?נש םעיל ד** :הלש ךוללהי דוע זקינ יבשיי יךט%
 העוסלועל ףמש ה?ךבאו ךל^ד יהולא 7£מחא דודל הלהת :ויהלא
 ןיא וחלךנלן דא!? ללהמו : לוד? :דעו םלועל ףסש הלל,דאנ .ףקרבא םוי למ

 דןףקך?ןועי?:ףנוט בר ריז :הנ־ופסאףתלדנו ורסאי ףיתוארונ זוזעו :החישא
 :וישעמל? לעוימחרו ליבל לבוט :דסה לדנו שפא לסא ל םו־חןןונה :ונגב:
 :חבר:ףתלטנו ורסאי ףסוכלט ךובנ :הכט־ןבל ףךדיזוו ךישמנ ל? ל זןחוי
 םיסלוע ל? תטלסףהטלס :ותוכלס ־ילה דובעו ויתרמג ם־ןאס ימל עידיח?
 לב יגיע :םיפופיה ל?ל ףרוזו םילפנה ל?ל : ףמוס :דדו רה לכ? ףתלששסי
 דר ל;ל עי?שטו ףד:תא חתופ :ותע.? םל?א תא םרל ןסינ התאו חבש:ךילא
 ךשא לבל ויא־ק ל?ל ך בורק, :וישעמ ל?? דיסחו ויכרד ל?? :קידצ:זיעי
 לנ תא : רמוש :םעישור עסש:םתעוש תאו השע:ויאכי ןוצר :תמא? והארק:
 ^־ךכ שש רש? ל? ףר?ף י$ ר?די : תלהת :־לסש:סיעשריל ל? תא) עברא

 :הרללה םלוע דעו התעמ ,ימ ףר?} ונחנאו :דעו םלועל
 : רסא םתא יתירב תאז ינאו ::,םאנ בקעי? עש$ י?שלי לאט ןויצל אבו
 ףע!יפהו ףיפס ושומ:אל ףיפב יתמש ישא ד?ךו ףילע ־שא יסור ד
 ••לארש:תאהת בשוי שודק,התא! :םלוע דעו התעה :רסא ףע! ע!יפסי
 •חוב? ץראה ־ל? אלס תואב? : שחק שודק שודק,רסאו ,ך לא ,ך ארק)
 לע שדק. ,דתגינש תי? האלע אטזמ ימש? שידק. ןדמא) ןד ןס ןד ןיל?קן?י
 אעךא ל? אללט תואבצ ::אמלע ימלעלו םלעל שידק הת־ןובג ד?וע אעךא
 :ומקמ? : דוב? ףח? לחג שער לוק דחא עמשאו חח יגאשה1 :הךמ ויז

 ה ארק:ףד? ןירסאו ןימשסד אימ עד לק.דת? תיעסשו אחח ימלסגו
 ימעלו םלעל םאק התוכלמ : :דעו םלועל ףלס: ::התעיש תי? רסאט

 ינחל םלועל תאז הלכש וגיסטא לארשיקחצ:םהרבא דדלא ::א£לע
 ה?לךו תיחשנ אלו ןוע רפכי םוחר או,דן:ףילא ם??ל ןגדו ףסע בגל תובשחמ
 לעל דמ ברו חל0ן בוט יעדא ,דיא ינ :ותסס לנ ריע:אלו ופא בישהל
 םהרעאלדסח בקעל? ן־סא ןחת :תסא ףחרוחל םלועל קל? ףקקהצ :ף
 ונתעוש:לאה ונל םמע!םוי םוי יעוא ףחב טדק יסיט יעתטאל תעבש;ישא
 םלא דשא תוא?? :־ :הלס בקעי.דדלא ונל בגשט ונמע תוא?? : :,דלש
 ונאך?ש טיהלא <אוהנ ףחב :ונארק םוי? ינגע.'ךלמה העישוה ::ף? ססיב
 אוה ונהית? עטנ םלוע יחו.תמא תרות ונל ןת?ו םיעותה ןס ונלדלהו ודוב?ל
 ב?ל? חבעלו ונוצר תוסיעלן י־יזמ יימי יג?לב םשי ותרות? ונ?ל חחפ!
 טיהלא : ףיגפלט ןוצר דלי ןנ?ו :הלהבל דלנ אלו קדל עגינ אל ןעמל םלש
 הבוט שבינו הארנו החנו הנז? ,!ה םלוע? ףיקה רומשנשיטיתטא יהלאל
 :םדל אלו ־וטע ףרמזיןעמל :אבה םלוע,? ינחלו חישמה תומן ינשל ה?ד?ו
 :נ תמנ :וחטבמ ::היהו :ב חט?:־שא רבעו ףור? :,ךדוא םלועל יהלא
 ףישךד תבזע אל ינ ףסש יעדוי ףכ וחטבי :םימלוע דוצ :ה:? ינ דע דע

 <״0 יי" :דדאר ,דרות לדגי.וקדצ ןעמל ץפח : ::
 'ר ש״סמר ינאי
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 תגעל חחנס

 י*? ך*מ 3וו סיר* ןי*ן תמ. ;ץ יסל0ה ינאנ

 •*•*.*יחק א״ןןו חאבד חסרמג ץדיק תבשב ם״וי לחש ׳ימאו אבה *ובש׳ס הנושאר השרמב ירבב'נ קיחקו ת״ס ץאיז*
 : ק׳מ ־ישיא ץי״שחו .לכייל ת׳סח ץזגיגכםי .ת״תק

 :זןסקהח רעל יקו חתפת יהפ£׳ יעא
 י0לא1 קחמ ץא* םהרבא יחל8 וניתובא יתלאו וניחאל :׳רתא דןיןךב
 הנוק םינומ ם־דקר לסיג ןוילע לא ארונהורובמ ל1ימ לאה בקעל י ^
 :,דמא? 10? [עס*? םדע יעל לאונ איבמו תובא ילקד רהוזו לגד
 ;םילס םיחלא ךנעמל .םלחה ר$סב וננתקו .םייחב ץפח דן׳לס .םידדל ונלנז ״•״

 : םהרבא ןנמ * התאיךור?' :ןנסו עלקיומו רחע ךלק
 :עישיוהל בל התא םיתמ ׳דלחמ ינדא םלועל רובנ התא

 ;לקד יירומ רעמ וז םוא !דילומה ח^רה ביש15 קמ םגאז רמבמוו םוא
 םילח אפורל םילקונ ךסיכ םימ סימל? םיחס החס דקר? םדד לילכמ
 תורוב;לע? ףוט? מ .רקע יגשייל ותנומא םלקמו םריסא ריתסי י ־

 :העושל חימצמו התקו תיסס ךלס ךל הקח יסו
 :םיסחדנ םייחל וי־ץצי ר?וז .םימחרה בא ;ןומכ יס ׳י־מ

 :םיתסה הדוס '5 התא ךור? :שיתמ תויחהל התא ןסאנו
 :חשודק_ ך א־ו קמ םגאז ן׳׳6לו תרזח איג

 ?ה םירק יפרש דוס חיק םעגנ ךצירענו ךצאדהנ
 תוא?צ ללקודקשוךכםיודק״־ז־:רסאו ,ךז לא הז ארקו ךאיבנ דל לע '׳ י • י
 הפוקסס ידוב? ךח? "רי:םד?ואוםיח?#מ םרמעל !׳":ודוב? ץראה לק אלמ

 :התא ךח? :הלק ךוללהל םוי ל?? םיקיודקו שיודק ךקקד שודק ;ךתא
 • שודקה (ןלסה ת׳״) לאה י ־

 י ימי•התא
 ד —

 • *"•* ן• • • ן * ן — • ץ •• ןי• • ץ•••

 תרטעו י .הלדג תראפת .ץראב דחא
 7 ־.־ ד *־ ז \ : >7 7 : • 1 ,.,זז רז 7

 החונמ םוי .העושי
 תלטמ .וב וחונ:וינבו בקעי. :קרי קחצי לגי
 • • •• • • •• • 1 ץ • ץ ~ תסונמ .הנומאו תמא תרונמ .הבדנו הברא

 למקט ןשל תע ץא ריד ראע ןיי[ לאז םע שא;ריד רפ הללפת אוט ךיא •"ל״י ינא]
 ח איוו וזא ןקנירס גואץסע םער ךאנ ריד רפ אוט לא טאוו הלפח ץימ ץין וצ
 םאנ .קווינ 'יי*תס אילפי רד ץא באה ץא סאוו הלפת אף ץזעווג לבקמ טסאד
 :ףייה ץד טיץחאינ יד ךרמ ךאד ריס רפטנע דאבג ץיד טייהליפ יד ץןה

 ןעווינ ץיינ זיא רעוו גוא גיצנייא זייא קמאנ ןייד גוא גיצנייא טסיב וד י" 'התא
 ןופ'גנודיצ ץיא ,דךע'רעך ףיוא קלא? גיצנייא ןייא לאר>. קלאפ ץד זא י
 ופסאק טייקייייה גוא גגואור ןופ גאמ ץיא ףליה ןופ ץורק ןייא נוא טייקרעפכא
 ענייז טיט בקעי קגניז טוטקורצי גוא גיטסול 'זיאםהך?א:. יבעגינ קלאפץיד וצ

 רעדניק י ׳י
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 תבשלדוחענ
 התאש הדס? . חטגו טס^ה םס?׳

 * - ד
 ..... ףתאמ מ ועדיו ףינב וריכי .הב הצח

 :למש תא ושידקי.םתחונמ לעו םתחומ
 ונשדק 1 ונתחונמב אנ חצו .וניתובא יהלאו וניהולא
 ךבוטמ ונעבש .ךתוצרב
 תמאב ךךבעל ונבל רהטו ,ךתעושיב ונשפנ חמשל

 וחונר.ךשדק תותבש ןוצרבו הבהאב וניהלא ;י ונליחנהו
 :תבשהישרקמ * התא ךורב:ךמש יש־ןקמ לארשי לכ םב
 ריהול הךובעה ב'$ןו .הע^ םת?פתלו לאל!!מזןמעב וניסלא ״הצ1
 דיסח ןוצרל י,לחו ןוצרב ל3קח הבהאב םתלבתו .לאר&דיטיאו ךחי3

 :אביו תלעי אד קמ םנאז ם״הוח גוא ח״ר :ךמע 'לאר&ה תדובע
 :ןויצל וחמ? רדסמה "החא ףוריי :םימסרב ןודל ךביזציב וניניע .ךגדחסו
 דצ^אבינ־׳שילמ יי $הה!^ ךל ינחעז םירוט "^י !52•.םידומ
 ר־חי וגרצוי ירועב לב ימל£ ונים1בן< םלועלו תובא ד1לאוונד1ל$
 לחןה ףטזשל תואבהו תובלב תישארב אוה התא ונע^י.ן#ן ונימ רוצ • דןך
 ינמ ןב 'ינ^גיקל ינתייח לע שודקקןל ךתל.לת רפסמ זא .דדונ רהו דחל
 ^3 עייוניתומחג לעו זחיב םי־הסטהונידדלע

 :ת1אך1ה.ל לא ךור? .תע לכב^ךיתובוטוךיתואלפנלען
 ףידק־ז ומת אל י? םחד׳ןהו ךימסל יל? אל יב בזמ .םף,^ו ךכבן ב־$

 םיסנה לעו חכוגח תבש םוא • ךא ^*5 םל1ע0 י3
 :דעו םלועל דדיח טבלמ לקמי אשנתיו םמףי(ף ךרבתי.םלב לען

 :ךתירב יט ר'? םיבוט םייחל בוחבו ׳י-מ
 לאה)בוט יב םלועל לודגה ךמאי וללהיו הלס ךורוי םידרה לכו

 ,, ,. האנזןלו ךמבי בוטה יי התא ךורב 5 '?יטה לאה הלפ ונתרזעו י ־
 ז# לאלש:לב לעו ונילע םימחרו דסחו ןס( םלס הברבו הבוט סול? םיש
 טיהלא רנל תתנךינפ רואב יב ףי$ רואב דחאב טלב וניבא ונברב ־

 םולשיו םי:סו םימחרו הברבו הןכךחעו דסח תבהאו םידד תרות
 : התא ךורב י״״ :ףמולביב העש לכךו תע לבב לאך*עי. ךקע תא ךרבל

 : םולסיב לאל^ל ומע תא ךרבמה
 ר?זנ תובוט תורזגו המ^ו הנמשו הבוט הםנך6י ־םיל^ו הנרב שיה רפסבו
 •יביךתנ :םולבלו םיבוט םייחל לארזןיי'תיב ךטע'יבו ינזלנא ךינפל בתימו 'יי
 גנואור עגימפאהלאווא גנואת עעליוואב גוא עכילביל ןייא תבש ןיא ןעח רךביןי
 ריא ץא םסאה אוד םאוו'החונמ עצנאג ץיא גנואור עביררע?יזץיאנוא'עליטשא
 דעידסאד'ץהימ גוא ןעעעק"־ועדירדניק ענייד ןילאז ןעח ןילאז לארשי.ך טלייתינ

 :;עמא;ןייד אייז ןיגילייה גנויאור רעייז אייב נוא רד ןופ זיא גינואור
 ךתקדצ י ׳י *-־!מ י
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 תבשל החנמ
 :יל^נו דיצ ןי זןי#ל יבל קמל יש ילשא ןוצרל זיהל

 יש?גו םודס ישכנ יללקמלו המ־ימ רכומ יה^ו עלב ינ^ל רוצנ ,דולא
 לקו .ישמ ףוד־וזר ךיתוצמכו ףתרותב יכל חח? .הללס לכל רפעב
 ודח יגפל'ץמכ ויה: :םתבשחמ לקלןכן םתצע ר&־ן הרהמ הער ילע םיבשוחה
 .ףסש ןעמל השע :יננעו ףניסי העישוה ףיךד:ןוצלח:ןעמל :החד " ־ןאלמו
 ןוצרל ויחי :ףסש־יק ןעמל השע. • זןמך1ת ןעמל השע .ףנימ:ןעמל השע
 וימזימב (םולשה ׳י׳״נ םולש השע :ילאוגו יריצ יי ףינפל יבל ןויגהו יפ ירמא

 :ןמא ורמאו לאושל ל? לעו ימע םולש השענ איה
 ןתו וניסיע ה>דןק?שךק;ז?ה תיב הנביש וניתובא יהלאו וניהל^ יי ךינפלמ ןוצר יהז

 :זןתרותב ונקלח
 : תבש םוא ףתקדע ;"ק םינ ק© םעמ ץבאוי רעד םוא ןונחת ןיייק םינ טגאז קמ שאוו גמ איד ןיא

 המהבו םדא 'הבר םוהת זןיטפשמ לא ירךדי>ךתקדצ
 רשא םורמ דע.םיהלא זןתקרצו :״ עישות 1)1:
 םלועל קוצ ותקדצ '5 ךומכ ימ םיהלא תולד? תישע

 יל ׳.ונילע .ש״ק ♦ תמא ךתרותו
 * ״.־ 7: 1 : ש 1

 תישילש הדועס רדס
 1 תודומ ראשבמ רתוי וז הדועסב ת לוכאל ביסו .וז הדועסב שודיק ץא

 ישפנ :ינלהני תוחונמ יה לע ינציברי אשד תואנב :רסחא אל יער י״י דודל רומזמ
 ע־ןאריא אל'תומלצ איגב ףלא יב םג :ומש ןעועל קדצ ילגעמב ינחנ_י בבושי
 תנשו יררצ דגנ ןחלש ינפל ־ןרעת :ינוחני.המה ףתנעשמו ףמבש דמ" התא יכ
 עימנ דןךאל יי תיבב יתבשו י:ס ימי ל? ינופדרי דסחו בוט יןא:היח יסוכ ישארבש?
 וניקתא 'ג אשידק א?למו 'אתוךה אתמלש אתונמיהמר אתדועס !ןנימתא
 אשידקאקיסען ןיפנאריעןדאתךועסאיחאך.אבלמראחךועה י״ ־

 :הירקב א־דעסל ןדרא ןישילק ןיחופת לקחו_
 הי3ך .אכת יאהב .א?ל ןיהי :ןיפגא ריע!ך ויז יזחמל .ןיפיקכד .אלכיה ינב
 ודח :ןיפידג לכו ןדיע וגב .אדעו יאהב .אלול ובצ :ןיפולנב א?למ *־;
 תילך .ילד ויה .יל ובירק :ןיפעז תילן אוער ,ריבד .אתעש יאה? אתשה
 .ןימזא אהו :ןיפיצסכ ןיכלכ 1נה .ןילאע אלו .ןילטנ רבל :ןיפיקחר ןינד

 אלטבל .היל ילת .הילד וערי :ןיבלה ןוהל דע אתצמל .ןימוי קיתע
 .אתחנמב • אתשה ינא :ןיפב יגב ןורממד •ןי׳ריבקונכ • ןיל משי' :ןיפילק לכ?

 :ןיפגא ריעזו אתוליב
 םיטפשמ ענייד תעב עקראטש איד איוו ןיילג ןעבייז טייקגטכעריג עעיד ףחקדע
 מא ץ1עטנלןן יד טספלעהטאגאוד ,דגחג פא רעפיט ןייא איוו ףיט קגייז
 טא; טףכיטקעךיג ןייד נ5א ותקיצי :סעלא ףיוא חיג^מ טקיב אוד ןעד תומהב איד
 *חייי:

 :ת?א זיא הרות ןייד גוא גיבייא זיב טבע־ך;זיא טייק.יטהערי;ןיי!

 ךי 'י ש׳מקס
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 תובא יקרפ
 :ה#ח**רחנ תובא זייית*"*" 5? ק? ם1*ח״* ן* ״

 גכלועל סיקי׳לצ םליו דקעו דכ^;ק אינה םלועל קלח □סל שי לאישל ל$
 :רא״סל^י יד:ה&׳גקיע^ס ־?ג ץרא ישךיי

 ןושאר קרפ
 ■םינקזו םיאכזל עשוהיו עשוהיל הרסמו יניסמ הרות לבק השמ "
 ורמא םה .הלודלד תסנכ "ישנאל הורסמ םיאיבנו םיאיבנל
 גדכ ושעו הברה םידימלת ודימעהו ןידב םינותמ ווה םירבד השלש
 רמוא היה אוה.הלודגה תסנכ ירישמ היה קידצה ןועמש ב :הרותל

 - ?? ? : - \*\י 1 , 2 _ • י ז 9 ־ 1 ^ : י • ? י

 תולימג לעו הדובעה לעו הרותה לע דמ
 רמוא היה אוה'.קידצה ןועמשמ לבק ובוס שיא םונגיט?א נ :םירסח

 םללשורי שיא ןנחוי ןב יסויו הררצ שיא רזעוי ןב יסוי י :םכילע םימש
 םימכחל'דעו תיב ךתיב יהי רמוא הררצ שיא רזע״וי ןב יםוי.םהמ ולבק
 יסוי'ה ♦םהירבד תא אמצב התוש'יוהו םהילגר רפעב קבאתמ ידדו
 ינב םיינע ויהיו החורל חותפ ךתיב יהי רמוא םילשורי שיא ןנחוי ןב
 תשאב רמוחח'לקיו רמא ותשאב .השיאה םע .דריש הבךת לאו ךתיב

 ןילעוו קלאן> ןיד ט;אן קוס? רעד ייו 1ז*ז אקה םלועל קלסא ןיבאה לאלזןל עלא ל*י*׳י לכ
 זא ןיי1 ןייעיו ילןי?רא ד;אל םאל ני?ייא יצ קלעוו יל ןיל ט5עךי;רך4אגא טיש עלא
 :טסיראכ ןירעיי יצ םוא 'ט;ע!ד ע;ייס קרעוו יד ניא ג)יצ<*ס1) קיש םיוב רע;;וי קיא
 ריז .
 נוא _
 פינק1 *ד וצ טנירעליג 'םיוא םיא טאה וניכינ הז?מ םארו הרות ך ןעוויג רסומ טאזן עשוהל
 בזוהיחאשדקטה תיכ רך זא ןע;אונ חכ םיאיכנ יך וצ ןיבעקנ רכיא קכאס םינקנ[ ידינוא
 טיובי; זיא ש ;ןמיה תיכ רערעדנא רד זא רא;םייאיכנ קזאץ; םי1א ןיוש ךד טאזן 'ןיךאוק;
 ישנא ןראיוי;ןקורי;ןכיי2 יי1 ןשטנעט גיצנאונצ גוא טרךנוה ןינילקיכ ףיטוצ ךיז ןיואה ןראווי;
 ץבאה יי1.ןעןריג טינ ףאנ זיא םיכושח עכלעלא ןופ גנולטאז ץיא א1א סוראו;הלודגה ת$;נ
 ,םי־חכלה ליה ןלע1?ש טלא;ריא גוא ט*שה ןיא ט;יראו;ינ ץי1 טלא;ריא ,ןכא!ידד ט^<ק;
 לת}ן׳דב רד קיייח ןיו-־םש :ןיד רכוע טינ יז לא!ןעמ הרות רד וצ םי1צ ץיא ךייא טכאס בוא
 ץנאז םנעלפ רע ,ג4ילסא1 ןייא עטיור; רד ןופ ןיבילכינ רעכיא זיא רע קידצה ן1עטש
 נו1גכרןכיד ףיוא גואקטלאה וצ הךות יד 'ןע;ועל לאן ןע$,טלעוו ידטייטש ןיבא!♦ידד ףיוא
 וזף טנאז ןעק םאו;םעך ףיוא ט;ייה בוא שךקטה תיכ ןיא ןערריכ בי־יקס טאהן ןעטםאוו
 :ןי־רעלנא םעך טיט ד^ר לטינ חא'שטנעט ןייא'םאוו םע־! ףיוא בוא ת1נכךק,ץפ ת1ישל$
 רע קידצה ן1עטש ןופ ןדעוריכ לכק_ם טאה ירנ;ובוס טא קש רד ןופ רעה רד ט* שיא םוגנד־״א
 קנעע טסע־ז ןופ ראה םעד ןעקדאכ סאו;טכענקך יוו ןייז טינ טלא!רהיא ק;א! ופנעלפ
 ץפ טי;ראה םעך ןעקדב סאוו מכע;ק יד אימ ןיד טלא!ריא רא;טלאיק;ןטע;קלא/יד

 איוו 1זא טקול טיט דייר ערץיי! קרעה טסלא;גוא געיר רעיי] קא ןיי; טהל א;טהייה סאך
 ילא;ח1ה ןיד ט;אז םללשירל ןופ רעה רן ינידטןול טיט טקני־ךט גוא גיטשראיד זיא סאו;ר;ייא
 עתב •ץי;יצ ןילא בוטש ןיד ןיא גנייא קי1 ימי;םעקיק״ילא!קמייד עלא ןיפ קפא ןיד

 זיזה ׳ר פ׳זנקס
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 תמא ןושאר קרפ יקרפ
 הער םרוג .דשאה םע החיש הברמח לכ םימכח ורמא ןאכם.זרבח

 יאתע
 רמוא ביכראה יאתנ י :תוכז ףכל םלאה לכ תא ןד יוחוירבח ךל הנקמ
 :תונערופה ןמ ש״איתת לאו עשרל'רבחתת לאו ער ןכשמ קחרה
 רמוא יאבמ ןב הדוהדםהמ ולבה חטש ןב ןועמשו יאבמ ןב הדוהו'ח
 ךינפל םידמוע קדה יילעב ויהשכו ןינתה יכרועב ךמצע שעת לא
 ןיאכזכ ךיניעב ויהל ךינפלמ םידטפנשלו םיעשרכ 'ךיניעב ויהי
 רוקחל הברמ יוה רמוא חטש ןב ןועמש 'ט ':ןידה תא םהילע ולבקשכ
 היעמש י 'רקשל ודמלי םכותמ אמש ךירבדב ריהז יוהו םידעה תא
 תא אנשו הכאלמה תא בהא רמוא הלעמש .םהמ ולבק ןוילטבאו
 ההזה םימכח רמוא ןוילטבא אי :(יתושרל עדותת לאו תומדו
 ותשלו םיערה םימ םוקמל ולגתו תולג תבוח ובוחת אמש' 'םכירבדב
 ללה בי :לרחתמ םימש םש אצמנו ותמיו םכירחא םיאבה םידימלתה

 טטלאד מא,םי4ויכא ןיטלאה רעטע$ וטסלאן ןע;ילא3 יצ ךיד יד טהפראד יד םאור טייל זי1ה
 קסעיט# ליפ טי4לאז ןעט טגאזיג קבאמ יד םאוו סאד .ה^א ןייא טיט קסעומ# ליט טי4
 טיט ן3$ לעט קסעומ# ליט טי4 רע לאז בייט ןיד טיט םיטסה ך ןעקימ ה#א קיא טיט
 ןייא ןעוו טגאקג םיט^ח יד ןיטאה ןע:אט#י4 חא ק3יוא םאור םעד ןופ .בייט #ךטס םעל

 ברק ליט ןיד ןאק םע םטנעל# םך1נ ךד רע חא ה#א ןייא טיט ןידייר ליט טומ #ט;עט
 :םנהי4 םאד ןנ#רנ טעווירע ןיי] טעוו ףוס ןיד גוא ןע^רעל ןיפ לטנט חא בוא םעך'ךךוד
 איד טגאז היחרפ ןכ 3$והי .ידןופ ןיזעיויג ל3ק_ט קכאה יד ילנ־יאה יאתני היחרפ ק עש־תי
 ק#ט;עט עלא ץא# גוא רעה ןיטט ןייא קפי1ק יידיטטלאז גוא יטב ןייא ריד ףי1א לטפה
 ןיטניעל^א טיט ןע^רארר יצ ןופ ןרעמייט רך ךיד טסיאז'יד ט4אזילני״יי*תנ :ץטסעכ םוצ
 ןופ'ןיד '#אלט טינ ךיז טסלאן נוא ע#ב ןייא יצ קטפעקא3 טי4 ךד טסלאן ;ן#ט;עט
 יא3ט ן3 זךוהי.ןעווי4 לט&ר יד ןיפ קבאה יד חסש ןב ןימשי יאנס ק הדיחי :תונערופ םעך
 סאע םיקד ילג׳3 יד וצ תונעט ןא קטיי־י: סאלו ך יול 1זא ק3אט טי4 ךד טסלאן וד טנאן
 ןה^׳דכ גוא יד יט ןעייט# ךד ןדאל סאו:םירבד ילע3 ד זא גוא .ןלאל ךיז קטראד
 איי3 יי1 ץלא;רד ןופ קעחא ןעיי: יד זא גוא םיע#ך ייו 1זא ןיד רך ייכ עדייכ יד ןילא]
 לבפט ךד ףי1א ק3אה יד זא טכעךי3 עךיי3 ןע;יד יד אייו 1זא ק4י1א עקד ןיא קד רד

 ף וד בוא תודע יד ןיט#יאפ םי1א טהלאז וד טגאז "קןיממ:טפ#ס םעך ןעוויג
 ,. ׳! קלעוו דיר עקיב ןופ רעטאט םוראוו טסדער וד זא דיד ע;יי1 טיט קטיזל ךד

 ד ביל באה טגאן זמעט# .יד ןופ קזעוויג לכק_ם ןי3אה קלסבאי הימש :ןיגיל ןי4אן ןע^רעל
 ריא טגאז ץוילטהא :תונ י>ר סאד טקיפ באמ גוא הק;ר3 ףי1א ןיטע?לא לא;ןעט העא?ט
 ץכירט ראפ ריא טעיו רע^אמ םחאןו דיד עלעייא קא ןיד ט4יראווי4 טלא;ריא םיטסס

 דיד ע־יגמיא ןיצ4א4 קא קיט# ראט ןע^אק,מי4 טעע ןעט םאוו טלא ןייאיוזא הי1א קרעוו
 םדיטלס איר גוא דיד ערעייא ץא ןעמעל זילעוי יי1 סאו: ת1עב עט^על# טסיימ םאד
 ת1עד עטהער^ ףיוא ץגייל םי1א ןילעו:יד רעזעאת ד זקנדט ןילעוי !טיק ךא:ןמעו:םאו)
 ללח׳םהמ ילבק יאש״י ללה :לולח ןייא ןד טעוו ה^ד רעטכעל^ יד ייכ ןיכיילכ ןי.לעוו גוא
 ם1לז? ןיד לא] םע ביל ט.י^ן רע ןהכל ןרהא ץפ םדיטלת ד ץפ קד טסלאז אוד ם:אז
 עלא ביל טאה רע ןהכמ ןר-ךא יונ ו־זא ם1ל$ קכאס וצ ם1לז^ ךאן טנאן נוא לאךז5ד קז^יונצ
 "י א•" :הבות רל יצ ןענהעק:טקאהיג יי1 טאמ רע נוא עטכעלזע עז^טאמ'קט^עט

 ללה . קימה דע הס5* פוערפ ס71מנ:ההייפ ׳*פ (״ '׳ר 0ישמה
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 תמא ןושאר קרם יקרפ
 ביה אלטק היל אל־ןו ףס: ףיסומ אל־זו המע דבא אמש דיגנ
 ינאשכו יל:ימ יל ינא ןיא םא ימוא היה אוה יי :ףלח אנתב עמתעא־דו
 ךתרות העע רמוא יאמע יט :יתמיא ועלע אל םאו'ינא המ ימצעל
 םינפ רבסב םדאה לכ תא לבהמ יוהו הברה השעו טעמ רומא עבק
 לאוי קפסה ןמי קלתסהו בר ףל השע 'רמוא היה 'לאילמג ןבר יט תופ:
 ץב יתלדג ימי לכ רמוא ונב ןועמש יי תודמא רשעל הב־ות

 השלש
 םולש ט2 שמו תמא'רמאנש םולשה
 ךורב שודקה הצר דכוא אדקקע ןל זלג:

 רידאי הרות לדנ!וקלצ !עמל ץ&ר יי רמאנש תוצמו הרות םהל הלך-ל
 סוחי שידק .ונילע

 לארשי
 ינש קרפ

 1 ״ יע1 יע * ״׳״*

 תראפת איהש לכ םדאה ול רוביש הרשי ךרד איה וזיא רמוא יבר *
 .ררומהבכ הלק .דוצמב ריהז יוהו.םדאה ןמ ול תראפחו השעל
 ךיז טכאס רע ם# ןיי# טאזן רע טסייה םע ךיז טהי* ןעסאנ ןיי!ז# ןינא!טגעציפ ללה
 טרעס םע רעמ.טלעמ רך ףיוא קרעייי^ גגאל טיג טעמ רע ןייראל ראפ ןעטא;ןיי1 זיא םי1רנ
 ט;ירעל סאמ ר? .'ןסע; ראפ ןע;רעל ןיי] טרעוו טגירעלי; טא^ז רע םאמ ןיך!ס אוצ טי;
 רג; טעמ הר1ת רד ןופ ןיורק רעל טיט טציג סג!רעמ.גמלו# ןייל# ךיז ר;;זי# טי;רא;
 ץפלעהטימעע ץילא ריס ךיא ןעיו קגאזטגעלפ ללה ג אבה םל1ע ןופ ןיועמ ןעסיב ראפ
 אוי ריס ףלעה ךיא ןעמ .ןפלעה ריס טעמ רעמ'םיבוט םיזעעסי הרות ןיי] ה;וק לאן ךיא
 ןעיו ןיפלעה וצ ריס טלעמ ר־!ףי1א טנייס ןעחען טי; לעמ ךיא ז# ניא,ךיימ ךיא ןיב סאו;
 ףי1א טסגיועל ת סאמ הר1ת ןייב ךאס טגא] יאפ# יטיא י*םש :ץפלעה ןע;אקד ךיס ךיא לעמ
 גיא ןיביע;הקדצ רךא ת1צסי הך1ת ן!ך רעס יטסלא!ןאס גיא רע';יצ;ימ רעסעי>גא].דיס*ד
 קי :םיגפ ןיי#א טיס גיא ןעקנאדינעסינ טיס ןס׳טנעס ןיכילסיא ןע;נאפטג.א טסלאז יד
 הנ$ ןייא יטסלא!ןע;עןךהפ טסליוו יד ז# יפו ןיי# רמ יצ ךאס טג.א! 'לאילמג ןמ לא'*"
 ץרעס טיג טסיאז גיא קפס (ייא ןיפ ץרעמ ןאסד פא יטסעוו םער ךויד גיא ןיטלאה
 ןיז ןיי] ימ ןיעםיש :רשעס ןיבע;טסלאן ביא ןיססעס רביא טסיאז רא;גידגיצאש ןידסיעט
 ןע^יפיג ט#ינ באהו :יא'םיסמ יד'ן¥ימצ ןיסקאמינ ךיא ןיב ןמאי ע;ייט עלא טנאז ןועמ#
 ןייפ טינ רע טנא!ערעביא םי; טעו רע ז# י ,ןיגיימ# רא; ףונ םיצ ךא! ערע^עב ןיי#
 תז^לד ־ר^ ימ 1זא טי;טיט רע ז# הרו־ת ירבד ןיא יליפא חנאנהו ערה ןו^ל :יא תוליבר
 :ת1ריכע ךד ףי1א רע טגגייכב ליפ טעו םע ירעמ :וא ןיגימזן׳יג טלאמ רע ז# רעסעב זיא
 תסא ףיוא .םויק# טלעמ *י טא£ז ןיכא1 יילד ףי1א טגאז לאילמג !בי ןיפ ןיז רך קעמש ןבר
 טדמ'ר;ייא ןעמ טןז^סא ןא׳סלאז ןעט גיא ,'ןנעקייל טינ ןירעדנא םעד רעניי# לא!ןעס
 :תקולחמ ןייק_ ןיי!טינ לאז םע קרךנא םעד טיס ר;יי# םול^ ןיד לא!םע :וא ,טבע; טי4

 לא!רע ונייהד תוצמ ע?לע!א הר1ת'רד ןיא טלעס^ינ טאה טא; ,טנא;אישקי !ב א;עח
 ךי1א ןעס טלאמ הר1תרך'ןיא ןייסז^ טיגטלאוויסעעסיטאח םיימוי םיצק^ ןיסע טי;
 טאל טא;טייס# קוספ ןיא יוו ףי1רל רע^ ןייבע;יי!לא;'רע טלעס^יג רע ט;אהן ןיסע;י;טיג
 ה;1ת מ ןיסאס רעסעלנ טא;טיט םתד תוקךצ עניד ןנערו ןיפ 'לאךזעי.ד ןייז.הי>!ס טלאמי;

 :ןט^ א?ת םןוע;ו ׳הזה םלועע ^ עסי:ג ןעסע;יי1 ןילעיו ןע;רעל ןילא!ןדיי ד5
 טעעו רעך זיא םאמ ,טגא!אי^גה הדוהי יבכ ןיסייהיג טאהו רע ז^1דןכןנ יניבו י0־* יייג־כ
 טיט ט׳מנעס^ םאמ ךא!ך .ןביילק םיו־א 'ךיז לא!ז^סנעס ןייא םאמ געיי רע^יסואפ

 ןאל י " ׳ר פ״םמ
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 תובא ינש קרפ יקרפ
 דמ? ׳יוצמ דספה בשחמ יוהו. .תוצמ לש ןרכש ןתמ עדוי התא ןיאש

 האר ןיע ךממ הרעמל המ עד .הרבע ידיל אב
 1 לע ונב לאילמג ןבר ב :םיבתכנ רפסב זזיעעמ
 _. • 5 .• - ״ 2 ״ 1 יי ־• .• ? ן • • - 7 ו י־

 הדוהי
 ?י

 םתעיסמ םתובא תוכזש םימש םשל םהמע םיקסוע ויהי רובצה םע
 ולאב הביד רכש םכילע ינא הלעמ םתאו דעל תדמוע םתקדצו

 ךרצל אלא םדאל ול ןיברקמ ןיאש (*תושרב ןיריהז ווה כ :םתישע
 תעשב םדאל ול ןילמוע ןיאו ןתאנה תעשב ןיבהואב ןיארנ ןמצע
 ךןוצר השענש ידב ךנוצרב 1נוצך השע רמוא היה אוה י :וקחד
 :ךנוצר ינןמ םירחא ןוצר לטביש ידב ונוצר ינפמ ךנוצר לטבגנוצרכ
 ךתומ םוי דע ךמצעב ןימאת לאו רובצה ןמ שורפת לא רמוא ללח י
 יאש רבד רמאת לאו .ומוקמל עיגתש דע ךרבח תא ןידת לאו

 *.קוזמ זע יי85פ סוברמ םזמופה סדר8 (•

 ניא טייקניישא ךיוא םיא חא ןישטגעס עלעלויי !יפ :וא ןעניישאב םעל טיט ךיז רע ןאק
 םאל טינ טסייוו יד םיראו;ה]צה עליאהא יוו ןא5ק יצ היצמ ע;ניךג ןייא טניראווי;ןיל טסלאז
 רעזק רפ רל דטסעוו זמצט עגיילקא חא םע ףיז טקאל ריד םאמ רשפא תוצמ יל ןיפ טלאצינ
 םעו וויל טסאק יד 'םאוו !דא^ םעל !גענער גוא קטנאיט? טסלאז וד נוא ןעטענ רנסי
 לי8 ר^יי!חא םיו הנצה דל ןופ רנש םל ןילעטש קנעקטנא יטסלא;היצהא טסוט וד םאמ
 ייד יטסלא; טסוט וד סאמ הרינע רעל ;יפ טסאה וד 'סאמ הא;מ ף ינוא רנש םעל נוא
 טסלאז : הלינג? רעל ףלוד ןינאה טסעוי יד סאמ ןילאןי ןיסידנ םער ןילעטש'ןינעקטנא
 ןע;״ז םאוו .תוריכע, אוצ ןעסיק טינ' איד טסעיו ןינא!ידד ייל הי1א ןיטצארט ליטת
 טקוק גיוא ןייא ןיביוא ךיז טיט דיל רעניא םאמ דד?ת ןיסייו טסלאי אוד ,ןייא; ~י<רד אי;
 םישגמ ע;יד עלא גוא טסטער ול סאמ טיעה רעיוא ןייא נוא טסוט ול סאוו רידי'היוא
 אי(?;ס הלוהי ינכ ןופ ןוז רעל ל׳^כנ קי :לוב ןייא ןיא ןי3ירש ראפי טרעוו טסוט וד םאמ
 רג;ןעמ טנידג םאל טלעוו דל ןופ גניריפ םעל טיט הרית ןע;לעל אוצ טונ חא סע טנאז
 יל ןופ טייקידיט םלןעליןיל םנדפס ןניע!? ריז לאן רע ן<י0ו און׳ס רדא ןא<ן הכאלמ ןילא לאז
 יצ םגרסט ויז הקאלס ןיימ טי;טאל נוא הלוח טנירעי םוו רד נוא,ן;יד;ד טסענ רפ עדיינ
 וצ סאוו קנאק טינ טעמ לע םודאו;ןע;רעי וצ ןידעל .־חוא ןלומ טעמ'רע סוס דל חא ןיל

 טינ ןינעיו ס׳טא;ןיפ ןייז קס1ע יל ןילאז !ינעמ םי?ך ןופ קסוע ןענייז םאויעלא יל נואלזיסע
 טיס רלטינ רענ$ !יפראל יל .יל טפלעל םינל ןופ ת1כ$ תוכז דל ןינעוודויכנ דעיי הפ

 יד ןופ טייקיטיערל םאל נוא ןינאה הואנ
 זעגויירנ ףייא ךייא לעמ ךיא טא;טןאז

 קטיטנעט עכלעז'ראפ

 ןילייו םעל ןייז יסנט לא;י־שה ילנ קימ י־שה 'ןופ טסולי; ךיד 'סאמ הליוו ןיל לטיט יי־ז
 ימ יג :"ען11!צי זייד חפ ז״יה םטנעלש יידי ןילמו םאמ ןישטנעס ערעלנא ןופ
 רד טקלא;וד .טנעלס׳ ווד חא יל זא םליע םעל ןופ קלייש פץטינ ךיד טסלאז ת טנמ
 טי1ט קד ןופ נאן> םעך זינ ,עלחן ריק.םעל ראפ אלוט טי;גאה ךיא קדיייר ן:יי'א טינ חאא
 ח טינ טס־י^ יד.םיא ראפןיטיה ץלא ךא;ךיל טסלא;גוא קניילנ טי;ץלא ריך וטסלאז
 .ם־הם ןייל ףרא ןעטיקינ !יילא ךי1א טקינ וד חנ רייד ןופ רעקוע חא ר/זא ריס ן^ןיל

 טרא ׳ו .ז' 1
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 טי; ןאקג ןעט סאוו דייר עפלעןא ןיגא^ טי;טםלאן בוא ףיורל ןע;אטשא3 טסיב גוא ט־וא
 ראפ ךא; רעך ןילעוו םדימלת יד זא ןילייל קיא ריד טסעיו יד ,טסגאן ת םארו קיטש ראפ
 יטפעוו רעסאק ןע;לע$> ךיא לעיי ןימאל טייצ לעיו ךיא'זא ץ;אן 'טינ טהלאןוד נוא;ןייטש
 טסייוו סאוו שט;על רעקדייל ןייא קגאן ט^עלפ ללה י0* ־ייה איה :ןיפאיל טי; טייצ ןייל
 ןיי1 טי;ןא(ר רעל טייל ןופ טיי!ו זיא רנ^ נוא'"ידמ עט־ט סוש קיה גוא הך1ת ןיימ טינ דא;
 ןרעלפ וצ ךד טמע# םאו; רעל גוא .די?יל ןיימ ןיי1 טי; ןאק,רנ* אטס ארי ןייא וליפא

 טגעךפ ריהיה רד זא טסדל ראפ םיא םאוויבל רל גוא הרות קיק ןייז. לפק_ה טינ ןאמ רך
 גולק ןיי] ןאק דימת טליד^אה סאו; רד טי;נוא םדימלת ך ןע;רעל סי1א טינ ןאפ רך םיא

 ןיילא רא; טסיב יד גיא אל טי; ןע;יד טייל ןייק_ ואוו קטלאך ינוא הרותה תסלה יל קא
 :קדצ ןייא טסידד סאל שיא ןיפ ה^רלס רל ןיא ןיד טסלאין וד זא קסיואטש ךיד וטסלאן
 םעך ףי1א ןעה-ואווש־יג טאל סאו; שטנעהא ןופ פאקא ןהעןי; ךי1א טא;ד ללה ׳יאי *ח ףא
 ןעמנירט ראפ טנאסינ טסאל וד םאו; םעך ראפ פאק יל וצ טנאזי; ר3£ טאל רעסאוו
 סאו;ד ןייו טעוו'ףוס רל נוא ןעקחדט רךךד לא{ ןעט ןיםיילטי׳י׳שה טאה טייל ערעדנא
 קגאן טגעלפ ללה ימיא חיה איה ;ןירעוו ןעק;ורט רל ךיוא ןילעע ןע^ורט רל ךיל קבאל
 ךיז טרעה ^ רעוו.םירעוו ךיז טרעןצ שמ;עט רל םי^נ^ת עקיו־ט טיט ליפ טסע סע רעוו
 רעוו.ן';עפ^3 טינ םיא לא£ ןעט גלאז ץא דימל זיא ר^ גלאן ליפ ךאד רג? טאה באה ליפ
 סג? רעוו .ןבאל רעפיל איז לאז רע,זא ליוו עפילטיא ףושיב רע טלעט רעימיונ טרעל סג?
 טרעט טבע;ק:ליפ טלעט םע רעוו.ףואי;ח1ה ןיאידקז ייב רע טרעט ת1בהנ ןעטסניד' טרעל
 ידימלת ןופ גגוציז טליעט םע רעוו .ןבעל גיבייא טועל רל הלות טרעק רע^הלזג רג?
 רלילטיא ףיוא קטלאה וצ תוצ^ טוע^סע רעועדךות רל תמחמ הטפל טלעמ רל םיימדה
 רג? טרעט ןיבע; הק־ןצ טלעט םג?'רעוו.ד;אטש ראפ רג? טרעט ןאל ליוי רנ? סאו; ךא1
 רא; רע,טאל טלעוו ריעל ףיוא םש ןיטט ןייא ה?1ק חא םג? רעוו.טלעוו רעך היוא םולז?
 ט;ירעל רנ? ונייהל הך1ת ילגד טפיוק רג; זא רעבא םש ןיטט ןייא ןיזעוויג זןן1ק ןיילא ךיז
 לבקה טאל ן;לוי ןפל 'אכז ק ז״יי קי :אפמ םןועפ ןיבעל גיבייא ךיז ךז טפיוק הרות ך
 ליפ ט;ירעלי;וליפא טסאל וד ןעוו ןיבאז טגעלפ רע יאמש גוא ללה ןופ הרות יל ןיזעוריב
 רא; ץגעוי ט^על ץפ טסיב וד םיראו; טייקטוגא ראפ ןימלאה טי;ריל וטהלאן הרות
 םאל נוא יאנ1 ןב ןמיי ןבר יצ ןעומ חא םדיהלמ ףנ:יפ :טלעוו רל ףי1א ץךאווי; 'ןיפאשאג
 •יבר ןהכה ־סמ 'בר איננח ק עשוה• יבר םונקרוה ק רזעילא יבר ,סילימלת ף^פ ד ןיפ ד ןע;יי*

 ץעייש * י ׳ר פ״דרד
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 תובא ינש קרפ
 יבר הפט

 ןכרפ
 יבר דיסח ןחבה יסוי יבר ותדלוי י־רשא אדנה ןב

 רבגתטה 'ן:ן?מכ ץוג? ןב רז$לא יברו א^נח ארל לאנתנ ןב ןועמש־
 ןב רזעילאו םינזאמ הכב לארשל ימכח לב ויהי םא רמוא היה אוה
 םא ומשמ רמוא לואש אבא םלכ תא עירכמ הינש ףכב םננקרוה
 םהמע הא םונקרוה ןב רזעילאו םינזאמ הכב לארשי ימכח לכ ויהי
 וארו ואצ םהל רמא י :םלבתא עירכמ.הינש הכב ףרע ןב רזעלאו
 .הבוט ןיע רמוא רזעילא יביר .םדאה הב קבדיש הבוט ךרד איה וזיא
 רמוא ןועמש יבר.בוטןכש רמוא יסוי יבר.בוט'רבח רמוא עשוהל יבר
 ינא האור'םהל רמא .ביט ש? רמוא רזעלא יבר.דלונה תא האורה
 רמא :םכירבד וירבד ללכבש םכירבדמ 'ףרע ןב רזעלא ירבד תא
 יבר .םדאה הנממ קחרתיש הער ךרד איה וזיא וארו ואצ םהל
 רמוא יסוי יבר .ער רבח רמוא עשוהי׳יבר .הער ןיע רמוא רזעילא
 םדאה ןמ הולה דחא .םלשמ וניאו האה רמוא ןועמש יבר .ער ןכ$
 .םיליסלמ ףקפ ד ויפ חכש רעיךןעקכעך טנעלפ רג; .ןיי ק י״ל• 'ניי י״>"" ק ח""׳
 ראפ בור? י־ן טינ טנלאהינ סיוא לא סאוו נירנןייא איוו ךיילנ לא רע סונק-״ה ק י>ז-ל" ימ
 טראוו קיא טינ.טסעע רפ ס1גקר1ה ן? רקרלא ינדךיוא יזא הן!ש0 רד ןופ ןפארטא טינ טריל
 ןיי1 ליאוי ןינא}רנ}טגעלק עשרהו ינד ףייא •""י ק י־׳" >ני ;טנירעלינ טאה'רע םאו; ןופ
 תרישס םינפל רימי טיט'רע דיסו;קיא לא ןזונס יסל יפכ ,יסוט קד ןעט טנייס קועניולנ
 ןופ לאווקא־יוו ויא ךרע ןפ ךעלא ינל ,הכינע ןייא רפ אלימ רעיד טאק ןיעה?׳ ינכ׳קיה

 רןעלא יפכ ךייא יזא רעס ךין' רנ}טפראטש׳ םיא ןופ טפעש ןעה רעס םאו; רעקאוד
 איד עלא ןעמ !ינאי טגעיפ יאפ! !פ ןמל ן?ל.הךית רך ןיא רעס לאס עלא ףיז טגראטש
 םינקנריה ןפ ךעילא יפכ נוא לא?׳ גאוו ןייא ןיא ןעווינ קטלאיו לארשי ןופ םיסמ ידיילה
 ־!?יא ןיא םינקדוה ןפ ךעילא יפכ םאו;לאע׳ ד טלאו; לא?׳ גאמ ערדנא רן ןיא ןייז.טלאו;
 ןפ ןמוי ןפי ןופ טנא] לואןק א?א .םיטנס דיטלס עלא ןע;יל ןענירו סאוילאשיד קנעו;
 רזעילא יפכ :וא לא?׳ גאוו ץיא קא לארשי יספכ עלא ןיד ןיטלאו; סג}ןעוו זא קנעו)יאפנ
 גאיג רעכלנא רך הייא קד טלא;ו ךרע ןע רזעלא יפכ נוא ייזטיס ןיד ךייא טלאו; םינהריה ןב
 ׳ זיסא ןעניד חיעד עלייפ ינוא ,ןינעוו רעעיא עלא יד ךךע,ןפ רזעלא יפכ טלאו;לאוק
 !3 רןעלא יפכ גוא תיאיקנ קא נוא ןורןזא קא טפימינ רע טאה םינקירוה ןפ רןעילא יבל
 טנאזינ יד וצ ןמ1י ן3י טאה סיל דמ :לופלפ קא נוא תיפי־רזך קא טבייילינ רע טאה ךלע
 ךי1 לאןש׳טנעסרד זא געוועניסראפ טפער עעיילנ ד לא םעפלעיו םייא טרעלפ נוא טייפ
 טינ קיא טאל םע רעוו ט;אז רזנמלא יפכ .קיפ יזא ךיז לאן נוא געוי םער ןא ;יטפעהאב
 .ר?ה םעד קד אעכס טינ 'לאן רע נוא גייא טט ןייא טיס ןיועלנא ןייא הרא קפוק 'וצ ני1א

 קפאלטינ׳ דימ םיא לא}רע זא רכס קטונא ;יפאה יצ ןעזלע] לא} קס טנאן עשזהי יפכ
 ןייא םיראו;ן?ן׳' !יהיגא ןיפאק טסלא; טנא}יסוי יבל • טכער םוא םיפע ןאס טעייו רע ןעו;
 יפכ .טפאנ ייפ וליפא םיא טיס יקיז טהע} רע םיראו; רפס ןייא יוו םיא טיס רעס"לא ןפש
 םאי; ־אנ רעילטיא ןיפ !0יק ןעק םעםאוו רנלרפ טפאלטפ גיא טהעז םע דעוו טנאן רעסש
 .ץראה טטא ;יבאסלאזןעטטגאזרזעלא ינכ .ןאססטיכעיש קטיה ךיז רע טעוו טוט רע
 רייכ ף רוס טלעפינ םע נוא העז ךיא טנאקג םדיהלתףניפ ייד וצ יאפז ן? ןמל ןפל טאה
 ןענידד לא רייכ ע;יע ןיפ ללפ םך קא לייט דיר עלעייא ופ רעקעפ ךרע ןפ ךזעלא יפד ןופ
 הייר ערנמיא עלא נוא גיוא טטא ןעס טא!;ץראה טטא טאה ןעה זא ךיוא ריד ערעייא
 רעספעייזיא זיא סעןלעוו לעש רעייא טיס טהיעז עא טיי; טנאזינ רעדיוו ןנו־חי ;ער טאה

 טנא}'רןעילא יפל׳ריא 'ןיפ קרעמייונ רל ךיז לא}שטנעמ רעך םאו;ננוריפ טסידו םאר געוז
 ינד .ןנש ןיטפעלשא טנא}יסוי ינד .־יפס ןיטפעלשא טנא} עשיהו יפכ.ני1א'טכעלש׳א
 ראג לא ךאנ יל ׳קאעאנ טינ ליוו נוא ־יפס ןיל יינ טלעניטיילטנא סאו;רך טנאן ןועטש־

 םגייא * ׳ר פ־־םקכ
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 תובא ינש קרפ יקרפ
 יבל .ןתונו ןנוח קידצו םלע:אלו עער הול רמאנע םוקעה ןט הא?
 ןב רזעלא ירבד תא ינא האור םהל רמא .ער בל רמוא רזעלא
 םירבד העלע'ורמא םה אי :םכירבד וירבך ללכבש םכירבדמ ךרע

 חונ דדה לאו .#ב ךיל? ביבח ףןבח דובכ יהי ־םוא רזעילא יבר
 לע ןרוא דגנכ םמחתמ יוהו .ךתתימ ינפל דחא םוי בועו .סועכל

 לעוע תכי״ענ ןתכישנש .הוכת אלע ןתלחגב ריהז יוהו .םימכח
 ילחגכ םהירבד לבו.ףרזע תעדדל ןתשיחלו: .ברקע תציקע ןתציקעו
 ןיאיצוט תוירבה תאנעו ערה רציו ערה ןיע רמוא עעוהי יבר בי :עא
 ףילע ביבח ךרבח ןוממ יהי'רמוא יסוי יבר *:םלועה ןמ םדאה תא
 ךיעעמ לכו ךל השרי הניאע הרות דומלל ךמצע ןקתהו ךלע?
 הלפתבו עמ^ תאירקל ריהז יוה רמוא ןועמע יבר יי :םימע םעל ויהי
 ינפל םינונחתו םימחר אלא עבק ךתלפת עעת לא ללפתמ התאעכו
 לע םחנו דסח ברו י םיפא ךראי אוה םוחרו ןונח יכ רמאנש םוקמה
 דוקע יוה רמוארזעלא יבריי':ךמצע ינפב עער יהת לאו .הערה
 למעי התא ימ ינפל עדו סורוקיפאל ביעתע המי עדו הרות דומלל

 *יד ? * > -: * ^ > * ע :_■ *ע ־ ^ ״1 ז_1•

 סע יוו ח״ב טא;ןופ טיילטנא רע יוו ו זא זיא ץשטנעמא ןופ טלע; טיילטגא םע דעוי םגייא
 י״שה טלעע רל ןופ קילצ רעל גוא ןילא^אכ טינ 'ליוו גוא טלע;טיילטגא עשל רל טייט#
 ■טאזל •ץראזד טפעישאט^אזךעלא יפו .הללס םעל טלע^יסאל פאטי;נוא ט;ילע!טייל
 ןופ רעסעיפ ךלע ןינ רזעלאיפר ןי*ג דייכ ד יימ טלעפי;םע טגאח;יע וצ יאיז ן?'עחויי ן;ל
 םידיטלס יל ייסא םה :דייל עלעייא עלא חא דיינ ע;יע ןופ ללפ ץא לידו ,דיילערעייא
 יפס ןייד ןופ ד1בינ רך ןיע לאז םע ט;אז ר!עילא יפל .ץכאז יירל יד ץ;א! טפא ןי;ע$יפ
 ךיד רעה גוא ךיז ןי־ועןייפ וצ גגיר;ןיע טיגטסלאז גוא דובפ ןיד יוו ו־זא טפיליג ריל הי1א
 טנייה זיא רעטאט ןא$ הקושת גאט עלא וטזוטםורל טי1ט ןייל ראפ גאזן ןייא י־שה וצ םוא
 ידי ץיפ רעייפ םאל בוא טפיל יד ןיגעןכ ןעטעלאינ ךיז יטסלא;וד גוא .טי1ט ןייל ראפ גאז; דל
 טהלאן וד ןעט טנייט ,רעייפ ןלי1ק עיעייז ץא ט^־ףאעי; 'ןיע טסלא;וד רעפא םיסמ ידיטלת
 סיטמ ידלסלס יד ןופ ץסייפסאדסתאו; ריד ףיוא ןיסירד ראפ טינ יע לא!םעץטיה ךך
 רעיע גוא ץליייה ראפ וצ ועווש זיא םיפא טיג םקופא זא סקופא ופ קהייפ םאל יון ויזא זיא
 1זא זיא הרות רל ןיא לזוג ןע;י:ע יע םאע דייל ערעיע בוא סיד^ע ץיא יוו ךיןלג זיא ןיפעטש
 בוא גגאלש ע;ידעגערפא ךיז ןופ םיורא טזאל םאור פטאד םעל גוא ןדעיתמ# סאד יוו
 טכעלז^א טנא;עז^והי יפל עשתי יבר :ןלירק ע;ךע;עלפ יל ייו ןע;יי1 דייל ערעיע ראד
 ןופ ץשטגעט םעל םי1א טהיצ םאל ה$;ש עטסעמיא יד גוא ןעק;אדיג עטפעלשיגוא גרא
 ע;ע;ייא 1ידיוו טפיליגוזא רך ייפטלע; סלפס ןיד ןיע לא!םע ט;א;יסוי יפכ .טלעוו רד
 רך וצ טי;חא יז ל״ע הרות ןגךעל וצ ןק־ואטיש גוא ןיפאס גיטראפ ךד טסלאז וד גוא טלענ
 וצ סיר תסג ןייא !יע לאז טסוט וד םאו; ץלא גוא הזרלט ןא ריד וצ טמוק םע סאו;השיוריא
 ן;עייל וצ טגילאומ ןיע טס־ייאז וד מ;א; ץעטז^ יפל :ליטיה םעל היוא זיא םאוו טא;וצ ןאט
 וד זא גוא טיד רעל ןיא ןעץואל וצ ךיוא הן$ת עפילטיא גוא טייצ רל ץא עסש תאירק
 טסלאונ יד סאוו ךא!עטצעקגא יוו הלפת ןיד ןיפאט טיג וטסלא!הלפת ד ללפתט טס1?
 טסייס םאו;טא; ראפ טעפי;ןיי1 דיל ייפ ןילא;תולפת ך ןעל יוו רא;ן'אןן פא ןדיש ץלע;
 ־רנילע!טיילא זיא טא;קום§ ץא טיימש םע יוו ןעמעלאפ רל רד רעפיא ךיז לאן רע םוקמ
 םאוי סטכע?שםעך ףי1א ךיז טקגיילאפ גוא דא;יג ליפ רעייז טוט גוא רע;יטלאפרעלא גוא
 ץי!טינ טסיא1 וד בוא םיא וצ 'ללפתט חא ןעט זא ץשטגעס םעל ףי1א ןיראווי;־ל!;; זיא

 לפסלאן וד ט4א!ר;עלא יפל :םורפ ךע ץפאט וטסעע ןימייל רפ גוא ןיילא ריל ראפ עשרא
 -יפל:מרעל הרות רד טיט ךיז טםעקמ וד ןסעיי רפ ;סייי טסלאז גוא הלות ן;רעל וצ קייא ךך

 ןופרט 'י ם׳׳סקס
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 ׳וכו לאד*ת לכ
 ישילש קרפ

 אב התא ןיאו םירבד השלשב לכתסה רמוא לאללהמ ןב איבהעא
 התא ימ ינפלו דזלוה התא ןאלו תאב ץאמ עד .הרבע ידיל 1:1 '״
 ךלוה התא'ןאל!.החורם הפטמ תאב ןיאמ .ןובשחו ןיד ןתל דיתע
 ינפל ןובלחו ןיד ןתל דיתע התא׳ימ ינפלו .העלותו המר רפע םוקמל
 רמוא םינהכה ןגס אנינח יבר ב ;אוה ךורב 'שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ
 ־1 ודו וס וו<^0/<^/0£/ > ח*//ו₪ו /^/ו־ו<-/ו/^"^ / /ב.± ־ ״ < םייחוהערתא שיא הארומ אלמלאש תוכלמ לש המולשבללפתמ יוה

 ירבד םהיניב"ןיאו'ויבשויש םילשי רמוא ץוידרת ןב אנינחיביר :ועלב
 ןיא הלות רל ןופ העאלס יד גוא ענייינ גוא ץרוק חא ןיס׳טנעט םך ןופ גאמ רלטגאז ץופרס
 ןעתעל הלית ניא י״שה ןע^יד וצ ןעטונינ$ךד ץייגאה סאו; רמייכדא יל גוא ליפ רעייז
 רעלרא; היוא חא רע םאוו י״שה גוא ליפ תא רכ# רעך גוא תוזיוזכ טינ 'ןעוט יי! לופ ןע;יי1
 .טסלא;וד טיימ# הלות רל ץא יוו,ןךכע^רא לא; ןעמ וצ רע טרא^# תלכה לעכ ןייא טיעו)
 חא ירמ היוא טינ ץ;א;ךא; טנעלפ ןופלט דנר ־ימיא היה איה :טיכאג'גוא גאמ הרות ןענירעל

 טלאע ןעמ םאו; לעופ רעלנאנא יוו ןיי!רסמ הרות רעך ןופ ה^ס יד טסלאז וד זא בויחא
 ודיריגא ,1זא טינ חא הלות רד ייכ ,הקאלס יד רא;גיטראפ טכאס'רע ןענאט זיכ טי;םיא
 ליפ טנירעלינ טסאה וד ןעו\תוצמו הרות ןופ ןיי] לטנמ *פסלאז 'וד זא ןופ רל יירפ טינטהיכ
 זא טכיילנאכ זיא םיא ייכ טהעכלא וד םאו; תלכה לעכ רליניוא רכ# ליפ ריד ןעמ טינ הרות
 ־ד ןיפ טליאקינסא;זא ןיהיויר טם'לאן וד גוא טעכרא ןיד ןופ רכ^סעד ץלאק ריל טעע יע

 :ן$$ ץרעט גילעכעל ץלעו;עטי־זט יד זא םיתמה היהת ךא;ןיי1 טעוו םיקידצ
 ־וטלעוו דיינ ףארט# ידל יל ןיא קוק ט;אן לאללהזכ ןופ ןוז רעל איכקע לאלל־ימ ח אי^הע
 הליכע ןייא יצ ןעטוק ןעט ןעק םעל ןופ םאוו ךא] ןייא 1זא וצ וליפא ןעטיק טי; * ־1 י
 ילכ ידי ןא טהע4 ןעט םארו ילפ ןייא ןופ ט;אהא ט$ור ןעמ יוו 1זא דל ןיפורינןא טועוו סאל
 -יאדמ וטסעויו ץייא הריכע רל וצ ןכוק גוא הליכ? דיל טייט# רעיחא רל ץיטילאה וצ

 טסלא;ודיייז ןעגיי] םאווהיד ףארטז^ידד יל ץכאס ןיז ןיא דימת טסעיו וד ןעוו ן$מ טינ
 היוא ןעטיקיג יטסיכ טרא ץיא ראפ סאו;ןופ ןע;אוו ןופ ץטכאכט דיסמ טהלא;גוא ץמיוו
 ראפ גוא טלעע רעל ןופ ןיי; קעווא טהעוו וד זא גנאנ ןיד חא ץהא ואוו נו'א טלעע רעל

 טנייה .טכ#ס תע#כ םי#עס ע;ייל ףיוא קב#הל ןד ץכע;וצ טייככיג ןא וטמיכ ןעמעוו
 0עך רעכיא ץפאלט ץכיללנע# םעעיא ןופ ןעמוקינוטהיכ ןע;אינ ןופ ,#ל1פס רע חא
 ץא גנאנ ןיד זיא ץהא ו אריי גוא .ןכאה טינ טייקמריפאה ןייק_ גוא הוא1 םו# ץיק1 וטסגעה
 רצ טייככינ ןא וטכיכ זעטעיי ראפ נוא,םיועוו איילרעלא נוא דרע ר;הץא טרא ןייא וזא
 ׳יבר :םיכלמ עלא רעעיא ךילמא חא רע םארו אוה ךור} טא;ראפ ץב#יר גוא ט}#ס ןיכ ע;
 -תטלפ לש הפילשב ללעמ יוה ץ;א; מ;עלפ םינ^כ מ ץפ רעה רל א;יכ4 יכל רסוא םינירכה ןנס אגינח
 םיא לא;םע זא הקילס ץל ץא חא ןעט םאו;ךיט םעד ראפ טא;אייכ ץטעכ טסלא; ח
 ראפ אלימ טאה םלוע רל סאוו טכראפ קד ןעיייכ טינ טלאו; םע ןעוו/־חיבפ גוא םורק ןיד
 .םלאו;םע דעוו ,ן;נולז^ינ ןייא דידל רעקלעכעל ןירעל^ םעל רע;ייא טיאוו ךל^ םעל
 וטיייטזק רעכדד בוא ,תמהינ דעלא תלזגינ חרעדנא םעל רע טיאוו רעקראטזק ץזעןיינ

 ^ולס קד קריפ םאו;םיצעויו םידק עעי1עלא ראפ ךי1א לאן ןעטיזא תטי:ם לןקיהקולחכ
 * ראפ ׳י *״0!יי
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 לכא .בשי אל םיצל בשמבו רמאנש םיצל בשומ הז ירה הרוח-
 .םהיניב היורש הניבש הד!ח ירבד 'םהיניב שי_ו ץבשויש םינש
 רפס בתכדעמישיויי בשקד והער לא שיא" יארי ורבדנ זא רמאנש
 וליפא ןינמ םינש אלא יל'ןיא .יומש יבשוחלו יי יאריל וינפל ןורכז
 .רכש ול עבוק את זוורב שודקהש הרותב 'קסועו בשויש דחא
 .דשלש רמוא'ןועמש יבר ג :וילע ילטנ יכ םודיו דדב בשי.רמאנש
 יחבזמ ולכא ולאכ הרות ירבד וילע ורמא אלו דחא ןחלש לע ולכאש
 לבא .םוקמ ילב האצ איק ואלמ תונחלש'לב יכ רמאנש .םיתמ
 ולכא ולאכ הרות ירבד וילע ורמאו דחאי ןהלש לע ולכאיש השלש

 ♦ יי ינפל'רשאי ןחלשה הזי יילא רבדיו 'רמאנש׳.םוקמ לש ונהלשט
 ידיחי ךרדב ךלהמהו הלילב רועינה'רמוא 'ייאניבח ןיב אינינח׳יב־ו י

 • • : 1 •• ע־־ |- ־־ 1 - 1 זג־־• ^ •• ־ •״ • ״ י ן•;• ▼ •ד • ־

 ךרד לועו תוכלמ לוע וילע ןיינתונ הרות לוע ונממ קרופה לכו ץרא
 ץבשויש הרשע רמוא איננח רפכ שיא אם1ד ןב אתפלחי"בךו':ץךא
 םע}יי# ק*יז יריצ ןעוי טגאז ןוידלת ן; א;י!ף י?ר :ןיטע? טא}ךיוא ןע1ן ״ואד יי!ראפ
 םאך ,ץי;וצ טי; טטוק סאוו דייר עריעד ןידייד ייז רא}הך1ת רעד ןופ ט׳}ןידייר יד נוא
 יד ןופ ג$וצי/ ןיא חכ^ א טייט#קוס§ ןיא סוראו ו סועטעפ# יד טפור הרות יד סאמ טקייה
 • יגא3 ןיי1 זיא הרות ז&׳טא]ןייא רא] טייט# רעטיימ :וא ןיטעזי] טי; רע זיא םריטע״־זע
 ה;יכ# ד יד ןישיימצ טהור הלות ירכל א1י ןידיד יי1 בוא ןי*יז ץט׳טגעט ייוריע ןעוו רע^א
 ןידייב ןירלנא םוצ רנייא זא לאטטסגיעל י־יעי לא "יא ׳יי 'אי'ויבינ יאטייט# קום£ ץא׳סתאול
 גואדידערעיד םדעס רעינוא טא'] טהע] ראפ הל1ת ףלד ןעט טגייס סאלטסרא$> םטאנ
 םטא;יד וצ םיא ראפ ןירעוי ט;אט רעך דיט$ לא] סע ירפס ןיא 'ץכירזקי;ןא טרעמ םע
 הך1ת רל ץא ןיטסארמ סאמ ןעט טגייט םאר ןעטא נ ןיי1ץטסארט סאו] יד נוא עעיטנראפ

 זא רא;ןעט טהייוו ןע]אל ןופ .אוה־ לתל טא] ץפ ןעטא] רל ץלא זיא הרות יד ראג־סאונ
 זיא גוא טציז םיאמ רע;ייא עזקטאה ןעט טסייוו ןעזאוי ןופ ,הלות רלנאגאכ ןע]רעל ייווצ
 ב״י קוספ !יא טייט# סג] ליימ ריכש םיא טלעט# אוה ךור^ שודקה זא 'הריית רל ןיא קסוע־
 טוט דז; םודיו רעןא ,ץלייר יימצאימ וזא טיג יליט# טער ד? גוא ןיילא טציז רע םידיו דדב
 ןעווטגאן ןיע^ יבי • ךכ£ ץפראייי]ףיורא םיא היוא זיא םע סוראמ הרות רדליא זיטכארט
 ירכו ןייק_ טגאזיג םי;ז^יט םער ףיוא ןיסאה איד גוא #יט ןייא ףיוא ןיסע]י] ןיסאל איירל
 םילולג תלמע רל וצ טעליו־ק;טאה ןעט סאמ םעל ןופ ץסע]י;ןיסאק יי1ימ ךיילג זיא הר1ת
 טייקה-ואיט טיט לופ ןעגיל ץז^יט עלא ■־"יי איק י*60 תיגחלש לב 'כ קוספ ץא טייטש םע יותיזא
 ןעמ רעיא ,הריית דסל ןעט מ]ייט ס׳יט םעל היוא ןעעאנ סמא] טי] טנאקרעד ןעט ואוו
 ןיסא׳י יי1 ירי ןיילג זיאהלות דסל טעלד אוי ץ?אה גוא שיט'ןייא ייכ ץסעגיג ןיסאה ידד
 ןופ טייט# רעירפ ריט .וצ טעלי] טא$ רענוא טיימש קוסע ץא ליימ שיט שטא] ןופ ןיהעק;
 םאור שיט רעל זיא ססזה יד סאל טגאןיג ריט טאל י״שה טייטש ךא; רלינוא הסזט םעך
 ףיוא זיא םע,רעמ טגאז יאגיכף ןפ א]י;ט יסר אניעי יבי :הלות דסד םיא היוא טגאז ןעט
 ץראה ןיי1 קעווא טרעק רע גוא סניגעוו רעטנוא ןיילא רע]ייא טיי] םע רעמ גוא טלא;ייכ
 איייינצ ד םתאמ ש'פ] ןייז ןייא טיעט# הלות ירכל ץיןאל וצ ןיז ןיא טי] ץכא1 ערעל וצ
 ־ףיז ףיויא זיא םע רעמ טגא] •ינקיי ןנ א-גתנ יבר :טיהיג םיא טלאמ הלות יל גוא ה^סא״ ןע;יי]
 לוע רל ןיי1 טי] םיא ףיוא לא;םע םיא ןופ קעמא ןעט טריפ הלות רל ץפ ךאי םעל ל;ק_ט
 **** מר :ןענרעל ן;אפ לא;רע ילי הט;רפ םיא טיג ןעט גניר; םיא טכאט ןעט הסנרפ ץפ
 מ יי1 ןיט׳ימ? טור הליתס קסוע ןע';יד בוא ןיצל ןעהעצ ןעיו ט]א;אי^זו הלאל םעל ןופ

 הניכש .המדמה תטמ תא וליבשב אשס רטצה ׳יס (״ ׳ר פ״טקס י
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 יליפא ץנש ',הדסי ץרא ילע ותדגאו ,דנאנש'השמח וליפא ןינש
 זא רמאנש םינש 'וליפא'ןינמו .טפשי םיזולא ברקב רמאנש השלש
 רמאנשידחא וליפא מנמו.עמשיו יי בשקדוהער לא שיא יי יארי ורבדנ
 רזעלא יבר יי :ךיתכרבו ךילא אבא ימש תא ריכזא רשא םוקמה לכב
 אוה דחב ןכו ולשי ףלשו התאש ולשמ ול ןת רמוא אתותרב שיא
 ךרדב ךלהשו רמוא בקעי יבר ךל'ונתנ ךדימו לכה ךממ יכ רמוא
 הלעמ הז רינ האנ המ הז ןליא האנ המי רמואו ותנשממ קיספמו הנושו
 יביר "םושמ יאני רב יאתקויד יבר ח :ושפנב ביחתמ 'ולאכ בותכה וילע
 ולאכ בותכה וילע הלעמ ותנשממ דחא רבד חכושה לכ רמוא ריאמ•
 חכשת ןפ ידאמ 'ךשפנ רמשו'ךל רמשה קירירמאנש ושפנב ביחתמ

 לע הפקת וליפא לוע .ךיניע ואר רשא םירב־ןהתא

 תמדוק ואטח תאריש י לכ רמוא אפור ןב אנינח יבר ט :ובלמ םריסיו
 ןיא ואטח תאריל תמדוק ותמכחש לכו .תמיקתמ ותמכח ותמכחל
 ו^נבדותמכחמןיברמוישעמש לכ רמואהיה אוה:תמייקתמותמבח

 ▼ * ▼ ז ״ ־* - ?? עזו- 1 • ▼ : ע

 טניועל סאוו הןע יד טא;ןופ הדע רד ןיא טייט# טא;קיסק ץאטייט# וזא םיראוו ה;י#
 ך'חא הך1ת ןע;רעל ף^ייפ יליפא זא ןעט טסייט ןע*אט ןיפ .ןעקעי* זיא הדע גוא הלות
 ןייא בוא טםע$ ד;ירמ;דיוע רך היוא זיא דגוב ןיד גיא קוס$ ןיא טייט# םע יד ייב ה;יכ#
 חא יילד ייב זא ןעקיסייוו ןע^אינ ןיפ .ר;;יפףץפ זיא סאוו ט;אה רד טייס ןעט טסע;ד;וב
 מ$ז#טא לייט טעטכיו גוא טא;טייט# םי;$ ןיז^ייד טייט# קוספ ןיא םוראווי־וזא ךי1א
 סאוו ייוויצ יליפא ?א סייוו ן;אוו ןופ .םייעל יילד ןופ חא ט^מא בוא הןותילבד ךי1א חא
 ןדיד ןעוט זא לאטטכגעד קים$ ןיא טייט#םע םיראוו הןיעזשי יד.ךי1א יד ייב חא ןע;ועל
 ן;אונ ןופ .טועמ גוא 'טא; טסע; רפ ,דך1ת יוגל עגיטכראפ םטא;ד ץועךנא םוצ רע;'ייא

 קוסע ןיא טייט^ םע םוראוו הץג# יד םיא אייב ךיוא חא טנירעל רעגייא זא ןעט טסייט•
 טסידו םאל ן$א;ןייס ן;אס רן וצ ד;אז#ועפ ץבע; רד לעע ךיא ואוו רעטוע עלא ףי1א
 טגעלפ "יי׳יינ י"6*♦ יבי :ןדקטנעב ך־ך לעוו גוא ריד וצ ןעסיק ךיא לעוו הך1ת ילגד
 טיט אייס ףיג םעדטימ אייס ה}צםארעך$ ,ךכןצ טסוט אוד סאו;ע;יד ןופטא;בי;ןינא;
 טיי8# 1זא גוא םטא;ץלא חא טלע;ןיד גוא ףוג 'ןייל םיראוו סטא;ץלא יטסיג טלע; םעד
 :ת1בלג יד עלא רד ןעט טד רד ןופ גוא ץלא חא רד ןופ טגאח;טאמ רע־ךלטה דוך ייג
 ק;רעל ץי] ןופ ףיויא טרעה גוא ט;יןעל גוא םגיגעוו רעטגיא טיי;ר;ייא ןעיו טגאן בקעי יבד■
 ע#אח רעןגא רך חא טייקגי# א יראפ סאוו םיוב רך זיא טייק;י#א ראפ םאוו טגאן גוא
 ןיד ןייא טיעט# רע יוו םיאי ףי1א הך1ת ד טךא$ טגיגער טיט דל ץביא יצ טא; ט;ייס רע
 רפ םע רעוו טנאז ייאמ יבר :ץלא ןופ ר$ער;חא 'סאע הר1ת דכו קעויא טפראינ רע סאוו ס׳פ;
 עפ;ןיי1 קאטלעט^ ןיילא רע יוו םיא ףי1א הך1ת יד ט$;יד5 ן;רעל ןיד ןיפ טדאווא ט0עי
 דייר יד ןיהע;ריפ וטסעע רטאט #פ;ץר טיה גוא רך וציטיהיג יד טרעייג טייטש סע ליייוו ■
 ןע;ייט טגעק:ג ךיא ט'לאוו.הךות ך ןיגעץ;טאה ןעט זא ןעהעח;קבא^ז ןיניוא ע^ייל םאוו
 יצ טייטז? ׳ןסע;ראפירע םאק רעגירד ןעקגיידלג יצ חעויד רעוו# םיא זיא םע עז^טאח
 טןייונ גאיט ם;יגעלע;יד עלא ןינח.אה'ןייל ןיפ ןאטיג.קעינ יי-ז'ןלעיג זגיא ח4א1י
 רע יך3 הך1ת דגד ד קע\יא ק;?? טפראינ יע ןע;אוו חג ^ ןד בדחט טי;חא רע סא־!
 איומ טאה רע תטחס .דר1ת ןע;רעצ> ליוו סע רעיו ט^<ן אסיי ק אגיגח יבר :ןיסע; ראפ לאז
 ייב גיא םויקא הרותה תסכה םיא ייב טאזד חא אטחא סאוו ץטיוו לאן רע אטק ץיא רא^
 ןייטלאה יצ ץ;עוו ץפ טיג הדותמ תסכמ • ד ןע;אק״ יצ רןחע רעך גיא רעירפ חא םע ןעסעוז

 ד ׳י *•רכדס
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 אוה י :ת*
 לכו ונמיה
 יבר :ונמיה החונ םייקמה חור ןיא ונמיה החונ תוירבה חור ןיאש
 םידליה תחישו םירהצ לש ןייו תירחש לש הנש רמוא סניכרה ןב אסוד

 :םלועה ןמ םדאה תא ץאיצוטץראה ימע לש תויסנב יתב תבישיו
 תא הזבמהו םיש־זקה תא ללחמה רמוא יעדומה רזעלא יבר אי
 םהרבא לש'ותירב "רפמהו םיברב ורבח ינפ ,ןיבלמהו תודעומה

 . ז ___ *־ץ 1־ י י ד- . _ ןי ־ •* י■ ז ־ _•י הרות ודיב'שיש יפ לע הא'הכלהכ אלש הרותס םינפ הלגמהו וניבא

 תריסמ .התעל'םדאה תא ץליגרמ שאר תולקו קוחש רמוא אביקע
 המכחל גיס י תושירפל גייס םירדנ רשעל גיס תורשעמ הרותל גיס
 הרתי'הבח .םלצב ארבנש םדא ביבח רמוא היהי אוה יי :הקיתש

 :םדאה תא השעסיהלא םלצב יכ רמאנש םלצב ארבנש ול תעדונ
 1 ז ז ••• ז ז • \״1 ע %• | - •••: ״.״ \• ״•י ״.״ : ▼ : • ^

 סאיי רעד ןיגא; טגעלפ רע יםיא •ימה איה ;טי; םויק.ןייקכ םיא ייכ היות יד טאק הר1ת יד
 טעוו רג; םוראוו םויקא'ז־ףילח יד טאה המכח ןיד ןופ רעה ןעגייז םיקוט םישעמ ע;יי]
 רע״סיכוט םישעמ עגיי] ןופ ־רעה זיא הזןכח קיז סאוי רך.ןאס וצ ןיהיוו לאז רע ילכ ןעקעי
 תע ים ־א ־ייה א ה :םיא ייכ !יבאה טי;םוימ ןייק.הסכמ ץל טעוו טהייוי רע יוו 1זא טיג טוט
 טימ גוא ךילרע יע טיה ךיז טריפ רע האעד ןימאה טייל םאו; םער ןופ ,ןיגאז טגעלפ
 הא;ה ןייק.טד ןיכאהז טייל סאוו ןשטגעה םעל ןופ רקא האקר םיא ןופ ךיוא י״שה טא£ו ןץ?ול
 טיגהא¥.ה קיק.םיא ןופ ףיוא רעסשךעכיוא רד טאןר ןיטייל טיה טכער טי; ףיז טריפ רע
 גוא עסה׳ תאיךק;ןופ זיא טייצ יד ןעוו אירפ רד ץופ ףאלש רד טגא;סגיכיס ן? אקוד יכל
 טייל ע^וי יל ןיפ דייל עשילאג יד גוא םידי גאהימ טק/רט ןעה םארו ןיייו רד גוא הלפח
 םעל םיואןעהיע םילמכ םיללד ןמיר גוא ןייחז ץךאלי ימע םאו;נ;ו־הא1 ןייא סאל גוא
 סע רעוי טגאז יעיימה ישלא יבר :'טלעוו רע$עי ןופ {עס טניימ סאך טלעו;'רד ןופ ןישטגעס
 םאע םי^לןכ יד טסע רע רעדא אמממ ןןי33 זיא רע תונורק,יד גוא םישדחכ ך טכעו;שיראפ
 גפיג ראה ןעה םאו; תוכאלמ טוט רע דעוממ לוח הזכמ חא םע דעוו גוא ןיסע טיגראה !עק
 ןיי1 שיכמ זיא םאוי רד גוא ןיהע גילגעכאוו ןופ דע1םה ל1ת ןיל הגשמ טיג זיא רע רעדא
 ףיז לייד רע וניכא םהרבא ןופ תירכ םעל טרעהש ראפ םע דעוו גוא טייל ליפ קה׳יווצ רקס
 ןייא טגא/ סאוו רד נוא'ןערריכ למ 'טי;דידר'רע$יילק.םיאטאה ןעס ןעמ ןיד לס ןיזאל ט>4
 .םישעמ עהיג גוא הר;ת אל םיא ייכ חא סעעשמאח זיא תמא רך יוו טיגהל1ת רד ןיא שוריפ
 ןידאייכ טי;הקושת ןייק.טוט רע ןעמ טלעוו'רע;עי ףיואיטי; קלח ןייק״טלאפ רע טאק
 ןיי]וצ שמ^ה ןיד:!ושחטינ רא^ גוא ןידגגיל} ריד ייכטסלאז ודטגאז לאעסשיינר :ץיי;על
 • רה^כ ראס ע>דא!וש ךא;ןינאה סאו; ע;;וי וצ טמיוואיג ןיד טסלאןינוא םקה דימלת ןייא
 ןע^אפמנא טהלאן גוא ןאה ןא דויבק ט־ואפ ידשהלאז טייל ע^נוי ןעגיי] איד עשהאןד
 טייקמיישלאס גוא רעמכעלינ סאד ט^א^אב^ יבר :םינ$ ךיליילפא טיה ץשט;עה ןיכילמיא
 םיוא טאהיןעמ םאוו ת1לכק.ך-טייהמיישיג םוא וצ ץשט;עה םעל ןקייאווק ןייכאס ןיכא] יד
 טיימש םע יוו שלעד^א הרות רל חפ ת1יתוא ך ןקעייל לאן 'ןעה יול יגיסמ השמל הקלה גדייוו
 זיא ישעמ טי4 ןיעה זא.ת1כלה הה3 םיתא טמוק םעל ןופ הך1ת רל וצ םאצ ןייא זיא םאד

 רצ םאצ ןייא חא סאל ןאה טיג םאל לאז רע ררגא טוט רע זא.תורישע וצ טייקראטשא םאל
 ־רע קכייונש רא; םאצ ןייק.רעס חא זדןכח וצ .תוואת ןופ ןיד שלופ דקז לאןירע תושרפ
 דיא רע םאוי שטנעס רעל זיא טביליו ץי^א] טגעלפ ירע יס" היח איה :קלייר ליפ טי;לא>

 -י*שה ןופ טפאשכיל עלעקערגא ־ןא;תא סל .םיערופ !עקילטע;ןייא ןיא קראוויג קפאשאכ
 םאו ז ׳ר 6׳מבס
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 םהל תעדונ הרתו הבח .םוקמל םימ וארקנש לארשי ץביבח

 םבל יתתנ בוט חקל יב רמא# הדמה
 :השעמה'בורייפל ליבהו .ןודנ םלועה בוטבו .הנותנ תושךרו יופצ
 םייחה לב לע הסורפ הדוצמו ןוברעב ןותנ לבה ימוא זעה אוח״י
 הצורה לכו תבתוב דיהו חותפ סקנפהו ףיקמ ינומהו החותפ תונחה
 םדאה ןמ'ןיערפנו םוי לכב רידת ץריזחמ ץאבנהו הולו *בןתולל
 תמא ץד ןידהו'.וכומס# המלע םהל שיו ותעדמ אלשו 1ת$זךמ
 ץא הרות ןיא םא רמוא הרזע וב רזעלא יבר יי :ה־זועקל ןקתמ לכהו
 הארי ץא המבה ץא םא הך1ת ןיא ץרא ךרד ןיא םא ץרא ךרד

 הניב ןיא םא הניב ןיא תעד ץא םא המכח ץא הארי ץא םא
 ןענייטע; ןיימ ץא ץראיוינ ץפאשב ייא רע זא ןישטנעמ םעל ןעויינעידומ טאה רע טאוי
 :ןישמנעמ םעל ןישאשאנ רע טא? םעלופ ןינייטע^א ןיא טימש קוסע ןיא ןעל .םעלופ
 איצ רעל;יק קלאיויו ץפורינ ןע;יי1 איל סאו; אוהךור? טא;אוצ טנילינ ןע}יל לאלשיאיד
 ןירעוו איייז זא ןעו;יג עיד1ט איל טאה ןעמ םאו;טפאשביל עלעהעלגא לא;ייא סאד.טאן
 יך:טאגרעייא אוצ רעלניקטיל ריא הרות רעל ץאטיימש סעאדוטאג אוצ רעלניק ןיפורינ
 איל ןעמ טגייס סאל ילב עץמהוליגא ןירא\ יג ץ3ע;יגיל וצ זיא םע זא טביליג ןע;יל־אלשל
 ילזיא םע זא ץזעיוינ ע״ילוט איל טאל ןעמ סאו; טפאיג׳ניל עלעלעלנא ךא;זיא םאן.הלות
 הלות ןייזנ ןניעל טוגא ןנעעג ךייא באה ליא טימש יסעלייע יל3 עעטסוליגא ןלאוויג ן3עץנ
 רעל גוא ןישטנעמאיד ןופ םישעמ איד עלא ןי3י1א'טהען ןעמ :ןזאי ראש טינ איז ריא טלאן
 ך טרעוו טיימפונ טיט :וא לדו רע.םאו; ןא? אוצ ץהילטיא אוצ ץךאו;ינןי3ע;יג זיא תושל
 *יי :לגש רעמ טאל רעל םינוט םישעמ רע? טוט םעירעוו ךל טנעווץלא,ט?שםגטלעוו
 טינ־ועטילאע טוט שטנעמא םאו;ץלא טהען ת ישה עזעמאל ןיגאז טנעלפ רע י־* "יי
 םע .טנעה עניל ןופ ןילעוו ןע;ורטנא טיג ןעפ רעעיק.זא תונרע ץיא אדו זיא םעשקיס
 םארמ'אילגנילמלפ איל.טפאה 'ןעי? ענידעפעי עלא ףייא טירפש ראפ ץע;ןייא זיא
 ךל לדו םע רעויו תא? תדא טיג רעמעל£ רעל :וא !יפא ייא ץלא טפדק ראפ ןעמ םאו;
 נוא ןייפא זיא ךו3 רעל גוא ץלאעאנ 'ייאליג טעמ רע זא רע טיחטיג םאו;ןעזעעג
 םע רעוו :וא גאז? אייכ ןאןןיג טאל שנעמ רעל סאו; ט3א;עלא ;א טליילש ט;אס אד
 געט ןילאצאנ רעטעעש םיא לאז ןעמ שזמע^ש ןא!? לייי םע רעי;טסייל םע ןעיילטגא ליוו
 טלאצנ ךא}רעל :וא לידו רע סאו;ןא!? וצ טינ םיא טלעד ןעמ רעוליכ ןעיל :וא ןעעוק רע
 •סל :ופ הב1ג ןעגיל םאד ןימסגגא נוא םירופו איל ןעמ טניימ סאל םיאענ :וא םיא ןעמ
 ןישטנעמ םעל ןופטלאעיג ןעזיענ אילנוא נא1}עלא ךילטנאווי; םוראןעיי}אייי ןישטנעמ
 טמוליסע גוא עדלושיזיא רע זא הלוט זיא נוא ךל טנאז?רעל רע ןילדו שנישמנעמםעל'ןום
 םיא ךל טכאל םע גוא ןאמיג טאה רע םאו; שטנעמ רעל יבלע? ראפ יאלא גואםילוםי םיא

 ןיל וצ ךממ סאוו הדיא ךל ןבאל ׳םירוםי.איךנ'םיא?נ אך' :וא .םילוסי טסל םוא טאה רע
 זיא ץבילטיא ט״שט ןעט םאוו ט^שמ רעל גוא ,ןבילש ראפ זיא םיאו;סק;פ םעל הדא
 רבאה טעיוו לארשי רעעילטיא הלועה רעל וצ טיילנינ ןא זיא רעעילטיא ;וא תויא יאלנב
 םאד רעד טנאז ר'־־" ק יי־ל'" ־בי :ש;וע ץי1 ןיל לנקמ טעוו רע.זא םעל ךא;א?ה םל1ע
 ראנ םידו רעיל הרות רעל ןופ טראדא טי; םידו רע הרות ןייק_ טניועלינ טינ ראנ טאה
 טינ ךיז טריפ רעי זא ,ןריפ טבעו ךל לאז.רע םציוע םעל טימ ןיל וצ גהונ ךיז אדו טינ
 םע םוראוו 'ץבאל טינ םויס ןייה ךיוא םיא איינ הליית איד טעו; םל1ע םער טיט הלוש?
 דע םוראוו אד הארי ןייק.ייא הל־יתה תסבל איד אל טינ זיא םע זא .םשה לולה !ייא זיא
 זמהל ץיק. !יא םלנזץ הארו ץיק.טינ טאל רע.זא.הארן איל טמ ןאל אוצ םאוו טינ םיד;
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 היה אוה :חמק ץא הרות ץא םא הרות ץא חמק ץא םא תעד
 ויפנעש ןליאל המוד אוה המל וישעממ הברמ ותמעוש לכ ־־

 אוה המל ותמכחמ ץברמ וישעמש לכ לבא .בועת אלו החלמ ץלא
 תוחורה ילפ וליפאש ןיבלמ ויקו ץ טעומ ויפנעש ןליאל המוד
 היהו רמאנש ומוקממ ותוא ןיזיזמ ןיא וב תובקונו תואב םלועבש
 םח אבי"יכ "הארי אלו וישישחלשי לבוי לעו ם:מ לע לותש ץעב
 :ירפ תושעמ שימי אלו נאדי אל תרצב תנשבו ןנשל והלע היהו
 תובלה יפוג ןה ןה הלנ יחתפו ץנק רמוא אמקח (ןב> רזעלא יבר"

 ,טי נ א■!" ינר :המכחל תוארפרפ תואירטמגו תופוקת

 'וכו לארעי לכ

 ןד

 יעיבר קרפ
 ידמלמ לבמ רמאנש םדא לבמ דמולה םכח והזיא רמוא ,
 ורצי"תא'שבוכה רובג והזיא :(יל החיש ףיתו־זע יכ)יתלכשה
 והזיא :ריע דכולמ וחורב לשומו רובמ םלפא ךרא בוט רמאנש
 ןייק טינ רע טאה דנאטיני ראפ ןייק טינ טאה סע, דעוו "־ינ ז־" ׳ייי !־״ ־״ ,אד טינ
 .דנאמוע רפ ןייק טינטאה ירע זא ךא!רעך ןופ םגמ םעך ןיסימ רע ןאקז אדו טפאשנעסיוו
 רע:ןאק'איוו ךא1 רעך ןופ םעט םעל טינםידו רע טפא?׳נעעימ ןייק.אד טינחא םע זא
 זאה אדו טיירב ןייקטינטסייל סאל לעל ןייק_טינ טאה רע,זא .ללש םער טיט ןייט?׳ יאפ
 טאה רע לידו זיזיע וצ טינ ירע טאל הדות ןייה.טנירעלינ טי;טאהרע זא.הלות ןע;רעל רע
 םאוו רעד ןינא! טנע^יפ רע י־" "יי "יי :טיאויינטינטאה :וא ןעןועל וצ טאהיכ טייע
 עייייז םאוו םיוב ןייא אוצ ךייד רע חא םאמ איצ םי?׳עמ ע?ט עגיי!ןופ רעל חא הלכל ןיי!
 גוא םיואסיא טסייד גוא ט?וק טניוו רך גוא עגימו ן;ייז ןלצלאוו ע;ייז גוא ליפ ן;יין ןיינייוע

 טאוו םיוב רעדאזעיא א יוו־ןיי!טעמ רע טייט# םע ירי םינ? ןיד ףייא םיוב םעל טרעןי רס
 רעל ןיא טייקראד טיס !עור טעו!רע םטוג ןהע!טינ טעמ רע ץאלפ ןיכיילנ א ףיוא טייטז?
 יצ המבס ןיד'ןיפ רעל ןןיי1 םישעט עלוגיעניד ןעמ ר?א.בו# ןא ד;אי ןיצלאזינא יינעלסדו
 ליפ ןניד ןיצראוו ע;יי1 גוא גיעעוו ןע;יי1 ץניייגצ ענידםארו םדבא וצ ךיילכ רע זיא סאמ

 ייי!הפ ןיריר טינ םיא איי! !ילעיו טלעיו רעל ןופ ןיטעמ אד עלא ןעלוק לאל םע וליפא
 דועב םדא טצנאלפינ חא סאמ םדב 'ץיא אדו קיז טעמ רע קוס? ןיאטיילש םע אדו טלא

 ןעטיק טעוו םע זא 'ןהען טינ טעמ רע ןעלצראוו ע;ידיע טיילפזעוצ ךייט םעל אייב רעקאוו
 ןיא ,עטפאהנידיצ ןיד !ילעיו רעל^יב ע;יד גוא !דא?׳ טינ םיא טעמ םע םוראמ ץיהא
 ]<וצ ןופ 'ןאליפ.א טינ טעמ רע גוא קנלאן טינ רע טעוי טלעניטינ ןע;יד ןינעל םאור ראי^

 תינברה איד ןופ ןירע;ימינא ןופ תינדיה איד טגאז "־־ח !נ י!ח" •בי :תוריפ !יסקאמ ק?אס
 םאמ הועא ןייא ןיפ םיניד איל נוא רעמזע רגמי!חא םאל ןעגנייוב ףדאדאב י איז סאמ
 .הרית רד ןופ תוכוזו עטכעל איל חא םאד הקזא רעלא הלן ןייא זיא אי.ז ביוא טינ םיימ אל
 םאמ טכירינא איט יזא חא ןא טפעלט תיא רערעל ריפ אימ ןע;ע?על וצ בוא תופוקת ד
 :ןיטייל ראפ ןיי?1 ן;אס תיטכל ■״)1׳יה חסכל איל אוצ סאד זיא יזאהלועםף1ם טסע ןעל
 ךיז טטעוע רע ןינייטיא ןופ טנילעי םע רעמ םקח ןייא זיא רעיו טנאז אלו ז ןע ־״■״ *סי.ן*
 םע סוראמ םיא ןופ רנעלה חא רע על׳טאל טסייוו ■לע)םאמ ךאזא ןיד וצ ל3קט טינ

 דיל יצ טער הרות ף תודע ןיד םוראיי טנייקינ ךיל ךיא באל רקוע? עקיס עלא ןופ טיילש
 דצ םוראוו ר״הצי ןיד ןייא טסענ םע רעיו ריבגא חארכלעמזטנא״ז םע רעוי ןנעךפ טינ ףלאל ךיא
 .סעד ט־ענייל רל םאמ רל טונ חא םע טייט?׳ םע יוו טייק^אטש סמרנ ןיבאל ןעל ףראל םעד

 רובנא רךייא רהעזי חא םאל ןיי!זנורב ךינ טינ לאן רע !יראע ןיד ףדא טלאה רע ןדאל
 רעד ־י •



 .גוא חא הליכ? ןייא םאה ןהאז$ ךא1 איד טסוליג רע,ןילימ ןיי1 ףיוא טנימלעווי;! םאה רעך
 ניואןע5גיוויןאכסאע יל ןופ רערעה# גוא הכאלטרעטסעחא טינ טומ ינוא'ןייא ךד טלאה
 •אה קלס ןיי] טיט ךיז טירפ סאה ירעל רי#ע ןייא טסייה רעקלעוו :טאטשא ןייא ןעטענ
 םאור ןיטע טסעיי וד זא קוספ קא טייט# םעהו,ענייינרלא ליפ טלייסי;פא'םיא טאה ידעה
 ־לי1אוו ריד טעה סענדעכיא ןייק_ ןילעהטינ טסעיו גוא טנגמל עץיל טיט טטנד ראפ אוד
 .־היוא ןיי] טוג רד טעה םע,נוא טלעע רעל ףהא ןיד ליואה ריד טעה םע,קד טוג גוא ןיד
 טייטש םע יה,טייל ךילרע טלאה סאה רל טייל ןופ טכילךגקנ טרעוו רקלעה :טלעע רענעל
 ןעטע# רפ םאה ד בוא ןיטלאה ךילרע איד ךיא לעה ךילרע ריס ןטלאה 'םע רעוי] קוס^ ץא
 אוצ ץפיול טסלא] אוד טגאז יאיע ק :קרעה הלובט גוא טטע# ראפ ןיילא ןילעה איל ךיט
 הליכ? ןייא קפ קפיולטנא טהלא] גוא הןצט עפראהא אוצ איה רזא ץאט וצ הןצט ענניוגא
 ןהאט טסעה אוד זא הוצס רעל ןופ רכז? רעל סוראה הריכע. עטסנעלק רעל 'ןופ ויליפנ
 רכז? רעך,נוא ה#ם ערעפערג ןייא ןעק;# וצ גוא ןיפלעה י״#ה רך טעה ה^צמ עץילפא
 .ט0לא;יד ק^אןטגעלפרע״סיאחיהאתתריכעא ךא;וצן9וקטטעווודםןזיאהליכ?רלןופ
 ןינאז,וצ ךא1 םוש ןייק_ ןדעטייי יעל טינ טסלא!וד גוא ק#טנעט םוז? קימןיי!הןכט טינ

 טייצא טי;טאל ר? סאה ז?טנעטא ח^לרפ טינ חא םע לידג לאט ןייה ןיי!טינ רא}ןאקי סע
 ׳לאזיא טינ לא] סע סאה ךאזא קדנאהרפ טינ חא םע גוא םיא אוצ קפראל וטטעה רעטאט
 ענייב ץא גירעיינ איי1 רעייז בוא 'ר1חי1 טגאז ה;כ!ןופ רעס רעל סמי יל יבר :ןירעוו םיוקט
 ץרעינטעוי ם? ןטוק טעה רע םאה וצ ץ#ט;עט םעל ןופ גנוגפאל רעל סוראה ןעקנאלד
 ראפ ם? רעיו טגא( אקורב ןכ ןנלוי יפו :ןיטלאהיג ךי1ה ךיז טא$ רע ליהו םידעוו םייא ןופ
 טעה טייל ליפ טינ ןיסייט ס? ונייהד טייסרענענןאכרפ ןעטאנ םניטפ׳ועכיוא םעל'טכעה#
 .בוא גנ1ז?כ אייס״זלעה ראהינ לאז ןעט זא טייהדעטקע?§ט;א ןעטענ טלא^ינ םיא ןופ ןעט
 .טגא] יסיי יניב לאעמ״י יבר :טפארטשינ רע ט־ועה ם#ה לוליזוא מ$וק ןופ רד זא דיזטכ אייכ

 ז?נעפרעדפ ץד םיא ןעט םינ עלעלנא טיט ןע;רעי רעטייט לא!רע הלות טנירעל םע רעוו
 • טנדעל רע םאה הכטףט רקע ןיד בי1א גוא עלדינא טיט ךי1א ןכרעל וצ ץ?אה טייצ לא] רע
 טאל ר? אימ רעט ךא;נוא קלהו ןיד טנעזל עניד. קא םיא ןעט טינ ןמ? וצ ץלא חא הך1ת
 םאה ןאט אוצ גוא ןיטיה וצ עלעלנא טיט ןענלעל יצ גוא ןענרעל ןענעק לאז־ ר? טלאיויג
 בוא רובצ ןיפ ןדיי# פא טינ ךד טסלא! איד טנא] קודין יפנ :טייט# הך1ת רעל ןיא
 ראפ םינד ;לעפ איד ןופ תונעט קיא ןענדרא םארו איך אהו ןיכאס י טינ ךד טפיא!
 רעו ןופ טפלאז איד הלות רעד ןופ קורקא קכאס טינ רמ טסלא!נוא םינל!'אך

 הרות ׳ר !>״ם;0 *ר
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 תובא יעיבר ק וס

 יבר י :תוירבה לן7 לדומ ופוג הרותה תא ללחמה לכו תוירבה למ
 לזגו הביא יונממ קרופי קדה ןמ ומצע ךשוחה רמוא יונב לאעמשי
 .דיה אוה ח :חור םגו עשר הטוש הארוהב ובל סנהו אוש תעובשו
 ולבק רמאת לאו .דחא אלא ידיחי ןד ןיאש ידיחי ןד יהת לא רמוא
 תא םיקמה לב רמוא'ןתנוי יבריט ': התא' 'אלו ןיאשר ןהש יתעד

 רשעמ הרותה תא לטבמה לכו רשעמ המיקל ופוס ינעמ הרותה
 קמעו קסעב טעממ יוה רמוא ריאמ'יבר יי :ינעמ הלטבל 'ופ״ס
 ךל שי הרותה ןמ תלטב'םאו םדא לכ ינפב חור לפש יוהו הרותב
 :ךל ןתל הברה ריבש ולשי הרותב תלמע םאו ךדןנביהבדד םילטב
 טילקרפ ול הנוק הדא הוצמ השועה ־ימוא בקעניןב רזעילא יבר אי

 ןיקאה אוצ קאהא איוו הר1ת איל ןע^רעצי טינ טפלאן את ,ןיבאה טפאמ׳רעה .
 םוראוו הלית רעל ץפ הש+יפ ןייק_ ןינאש טינ רד טסלאז אוד ןמי טנייס םאליטיש רעל
 ךיוא ויא טגעלפ ילס גוא טיעו)רעך ףיוא ץ3א!ד טינ האמ ןיימ הללו רעל ןופ ראש ןעש
 .טלעוו ע;עי ריפ ץפ טלעוו'איל ץטיב ראפ רע טאה הרות רעד טיסטצינ םע דעוו ןינאן
 רע טסע; טלעוו יד ףיוא הרות רד ןופ האמ טאה םע רעוי זא פא ןעט טגילעל ןעןאל ןופ
 טגאל •"י יני :טלעוו רד ץפ אקה םלועל ץ?א!ד ט־אןיג טאה רע םאו; ןיבעל עניבייא םאל
 ךמךנן ךדיא רוןיזיא הלות ידמול •ךילרע טלאה רערעדאהלות יל ךלרע טלאה םע רעוו
 ירי" ינב ל״עסשי יני:ןטייל יי3 האבש ךייא רע ייא הלות יד טכעיי# יפ םע רעוי בוא ןיטייל יי3
 .רומיש ןטינ טיש איד ייא בוא טיקמ׳יש ץפ ףיז טייש ראפ םע רעוו טנאז לאעקמ׳י י3ר ןוי ןיד

 סיוינטנאיג םע רעוו נוא.טסיזםוא ןרעוומי גיא הל!נ נוא טפאמ׳לנייפ פאלא ■ףיז ןופ רע טפראוו
 ץיא גואעז^ר ןייא נוא רא;'ןייא רע ייא ןלשל רעסיוינןייא אדו הארוה רעל ןיא ץלא־ך ןיד
 ךיז ןילעוו איי1 ץדייס ןנקס© ןייל# טינטסלאז את ץגאן טנעלפ רע יסי" ״יח :הואנ לע3
 םאו)רנייא רד רא;ןיידא ךגייא טינ ט$מ׳ש םע םוראוו טם3לע1 ךיי ץפ רד היוא ץזאל רפ

 ןיילא ךייא לדו ויא העד ןייש לבקש טיד ןינאו טינ טפלאיאוד .ןשלעוו עלא היוא ןייא רנן
 טגאז 1״יי יני :ןינאו סאל טפלאי אוד טינ רע3א ןדאל ראפ ריד ףדא ךד ןינעס אייז ,ןנקשס
 דע עמיטאק טייקטורא ןופ היןזלל הרות טנירעל רע הלות איל ךד איי3 טלאזל'רעל םע רעוי
 רועיע ןייא קרעיר ליאזרע זא ץפילעה םיא טעו; י״שה זא ןיי] םיא ןופ ףיס רעל טעוו סורא ייא
 טאןו נוא רעיוע ןייא הא רע זא 'הלות איל לטבסזיא םאו; רעך.ןיד םנקמ %וה'ב רע טעוו
 טנאןיי״ס <בי :טייקשיורא תשחש הך1ת איל ןייז״לטבמ טעוו רע ףוס ןיד זייא ןענרעל טנעקין
 גירעלינ לאל העל ןיד נוא ןיד הרותפ קסוע טסלאזנוא ןאש ןתשו אזקש רעניצינייו טפלאז
 ןיזעווי? לטבש !;י5ב טסאה וד ןעיו .יטלאה ניוךי'נ ךד וטפלאז ץמיטנעש ןיכילטייא רא9;ןיד
 וד זא ןקימי וצ ריל טעו; !עס םאו;־חל ץנעק םילשב ךא)]ילנאה ראפ זיא ;עעועל הרות ןופ
 ראפ זיא הרות רעל ןיא טהישינ ליפ יע;י1 ךד טםא!ל אוד זא נוא ןיד לשבש רעשיייי טסלאז
 טוט רעקיא ןעיו טגאז .יקיי ןנ י״יל" יני :רד ןיבע;וצ טלאעיג ליפ ;ינעדי טנייל'ןופ ןילנאה
 םעל ןע)אמ רעל דיישול םיא ראפ לאי רע רעעערפןע ראפ ןייא ךד רע טקד־ק הוצמ ןייא
 םאיו רןילק !ייאךד.רעזטפדק הךיבע ןייא טוט רע ןעוו "י" חיינע ■יניעהי הוצמ רעל ץפ תטז
 עשכעל־^ ע)יי1 ןופ תשאב 'ץבאה השלה טאנ וצ ךד ןילעק רדידהרישע,יל ירישת טנאמ רעל
 םע תורע רפ םאל טלעשמי רפ וזא ץומי א יוו,םדן׳עמ עטונ רטייוו ןאש ןיומי לאז נוא םימ׳עש

 ןשוקךיונוצרעידסאוו נגולשא] ץיא ד טנאז ילינ&י !־"יי יני:ץמיטנעש וצ ;שוקיטינטזאל רל
 זיא .;;■־־ ״ ׳ר ם״לקכ ?

242 



 תובא יעיבר קרפ יק־פ
 ה$ום ץא םיטע םעל !דניאעו םנקתהר הפדכ םימע םעל איהע
 ביבח ך־ץמלת דובכ 'יהי,'־ ימיא עוטע ןב רזעלא יבר ף :םיאתהל
 :םימע ארומכ דבר ארומו דובר ארומכ ךרבח דובכו ־ ״*־ ך־7;
 :ץדז הלוע דומלת תגגעע דומלתב ריהז יוה ־מ־וא הדוהי יבר *־
 רתבו הנהכ רתכו הרות רתכת םירתכ העלע רמוא ןועמע יבר
 יוה רמוא יארוהנ יבר •יי :ןהיבג לע הלוע בוט םע רתכו תוכלמ
 הומיקי ךירבחע די־־תא אובת איהע רמאת לאו הרות םוקמל הלוג
 אל ונידיב ןיא רמוא יאני יבר יס '׳ :ןעעת ^ ךתניב לאו׳ךדיב
 ערה ןב איתמ יבר יט :םיקידצה ירוסימ אל ףאו םיעערה "תמעט
 עאר יהת לאו תויראל בנז י:^ו םדא לכ םולעב םידקמ 'ידו רמוא
 םלועה ינפב רודזורפל המוד הזה םלועה רמוא :בקעי.יבר יימילעועל
 רמוא היה את ":ץלקיטל םנכתע ךכ רודזורפב ךמצע ןקתה אבה
 ייח לכמ י הזה םליעב םיבוט םישעמו הבושתב 'תחא העש הפי
 ייח לכמ אבה םלועב חור תרוק לע'תחא העיע הפיו אבה םלועה
 ךרבח תא הצרת לא דמוא רזעלא ןב ןעמע יבר םי ♦הזה םלועה
 לאעת לאו וינפל לטמ ותמע העעב והמחנת לאו וסעכ תעשב

 ■י • • • ן ץ ץ ^ ןי ^ •• ״ ץ ןי * •4 ■ן ■■ ן י• | י • •ו ן 0

 ץפיילכ יזא טעמ םג;זא ף1ס רעך תא זיגעוו היות ןופ רעלא טהקיד ס;יס#רע ןיוא ןופ תא
 םאלטיאק םלס^ ם#ל טי;תא םאמגנולסא!ןייא סאךנוא ןלמו ךמי!ןריפיסייא ןלא! יי1 זא
 םידימלת ע;ייך ןופ ד1בק רעד ןייז לאן םע טגאז עימש ק דמילא י3י :טי; םויק ץיק ף1ס םוצ
 סאמ דובי)רד איוו 1זא ןייז לא;דוכק סלפהןיד גוא ד1בי? ץד אייי 1זא טיגיליג רד ףיר א
 טאה ןעזי איוו 1זא ץי] לאז דל ןיד ןופ ארימ איד גוא אל1ם תסזןמ דל קד ןא טסוט אוד
 ראפ טכער טסלאז אוד ןעץועל ץא טגךאמי;ןייז טסלא!ט;א! הדיחי יבר :טלא^ ראפ א^ם
 ןהעזיג טפער טי'; טסאה וד סאמ םעל ךרוד ץי1 העוט 'ךד טסעמ וד םאמ םאר לימ_ו ץיס#
 טגאז ןועאז^ יפל היזז? ןייא ראפ טגיכעריג ץי1מעוו םאן ן$מ ןיי1 העוט ךד טסעמ גוא

 טסייה סאך ןעני1רק;איירד לאל&י ץרא ןיא ןעומ; ןע;יך איי!זא ןידוי אייפ ןעומ;תא םע
 ןייא זיא םע רעמ הרות רעך ןופ ןיורק איד׳ןא$ ןא רובק ץסייהיג טאק הר־ות אד םאמ
 'ני :ןאז$ ןא דובפ ןיסייסיג הרית איד טאה לור;ןדבא טלפפ ןהכא הך1ת רעך ץא ןךסל
 טסלאז הרות טנירעל ןעס ואוו טרא םעך וצ ןיבילט ראפ ןדעמ טסלאז אוד טנאז יאיייחג
 איד טסייה םאר רד ךא;ןעךוק טעמ איז זא ןינא!טי;טםלא| אוד גוא יפר םוצ ןייב ץילא
 ןעתעו איד איד לאמ טסנעד ךיא לערו ןג^וק רעקא ־לאזיא ןילעו; םיסמ דיטלמ
 טימיאייז.ןילעמ י?ל םער ןופ ןע$וק רעקא ץלערר םילפק עגייל ץסכאלט טסעמיוד רעדא
 טגאז *אני יבר :דנאס# ראפ םיורג ןייד ףיוא ןיזאל ראפ טי;ךיד טקלא! גוא ןע;ךעל רד
 םיקידצ איד סאמי ראפ גוא ה)ל$ י לא0 טפא ןיפאק םיעביר סאמ יאפ טי;ןיסייוו ריס
 ןיגערפ אוצ ןירעדעפ טסלאז אוד טגא!שרק ן? א;תה יפל :םירוסי לא$ םפא ןיפאק
 טפלאז אוד גוא ריד ןופ ערסערג גוא ןיפייל וצ קע 'ןייא איי] גוא שטנעמ ןיפילטיא םול^
 ךיירג זיא טרעוו איד טנאזבקעי יבר :רד ןופ עגילעדי;אוצ ןיסקופ וצ *ועטצלע ןייא ןייז מי4
 אוד 'זא תוהיריפ ןיא ןאז^ ןא ךד טסלאז אוד ןא ךיד טיירנ טלעוו ע;ע:ראפ ת1ה ריפא איוו
 ןעמ סאמ הג$ ןייא רעקעפ תא םע ,ןינא!טגעלפ ־יקעייבי :ץאלאפ ץא ןיי;ןיילא טהלא!
 סוראמ איה םל1ע ןופ ןיפעל םאר רא;ץפ טלעוו רעך ףי1א םיזעעס עז^וג בוא ה;וז^ת טוט
 רעסעפ רעדיוו זיא םע.נוא רפש םעייג םוע 'ץיק ןעקד ראפ טינ ראג ץו־ש ןעס ןאק,ןיסראך
 םאמ םי;ונעת עלא ןופ אפל םלועפ טאה ןעמ סאמ הא;ןד בוא גונעת !יפ הע^ ןייא
 ץד ןעגיליוואפ טי; טסלאז אוד טנאז רזע׳-א ק קעסש 'בר :טלעוו רעד היוא טאול ןעי
 םיא טקלא; אוד נוא ןייג יפאםיא טעמי סעכ רעד זיפ ז!1רפ תא רע׳זא טיד רעל ץא רפס

 טינ רמ ,ר *׳סקס
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 תרבא יעיבר קרפ יקרפ
 לאומש ב:ןתלןמק_ תע^ב ותוארל לדת^ת לאו 1רךנ תעשב א

 אה הטלוקז'דמולהו שדח ר:נ לע הבותכ וי־זל המוד אוה המל
 רפכ טלא הדוהי"רב יסוי יבר נ־ :קוחמ ר:נ לע הבותכ ויךל המוד
 םיבנע לכואל המוד אוה המל םינטקה ןמ דמולה ־םוא ילבבה
 לכואל המח אוה המל םינקזה ןמ דמולהו ותנמ ן:נ התושו תוהק
 ןקנקב לכתסה לא רמוא ריאמ יבךגכ:ןשי ןי: התושו תולושב םיבנע

 יא ישדח וליפאש ןשיו ןש:אלמש־וח ןקנק ש:וב־ טלש המב אלא

 ארובה אוה רצויה אוה לא אוהש עדוהלו עידוהלו עדיל ןודל םידדהו
 ךחב 'ןודל דיתע אוה ןח לעב אוה דעה אוה ןחה אוה ןיבמה אוה
 תקמ אלו'םינפ אושמ אלו החכש אלו הלוע אל וינפל ןיאש
 תיב לואשהש ףרצי ףחיטב: לאו ןובשחה יפל לכהש עדו .דהש

 אוה

 סיא ןיןערפ טינ טסלאז ח :וא םיא ראפ ךא; טניל תע ־ועד זא טייצ רעל ץא ןיטסיידט טי;
 ןייד ןעהעז אוצ טינ ךיד ןואימ גיא ללג םעל טוט רע זא יאןטסנעד הטוס חתפ ןייא ףי1א
 ט׳יובסריד ראפטעוו רע.םוראמזיא טנער טינ םאמ ןאן?יג טאה רע זא לאמ טטנעלרנס
 טינ ךד יטפלאז טיאפ דנייפ ןיד זא קום§ םעל ;ינא; רישת טגעלפ ו־קי *״־־־׳:ץועי)
 תיעה זא רעמאט ןייז ניטסול טינ ץראה ןיד לא] טליביולטש׳י;טרעוו רע זא גוא ןע,ידפ
 לופ רע טעמ ןינייא ע;ייז ןיא ץלעפינ ליביא םיא טעמ סל נוא'ךד טהייכפ וד זא ןהען טעמ
 טאוו וצ טייה רגנוי טגירעל סע דעוו טגאן ח־ינוי ;נ .־׳ילא :ריל ףי1א !ירא? ןיל ץרעק ״א םיא

 םרעדנא םיפע ךאנ זא םע םאמ ריפאפ עייגהיוא ןבילשמ זיא םאמ טניט וצ ךיילג רך7 חא
 ךייר?רע זיאסאמ וצ רעטלע רל שיוא קרעל וצ ןא םבייל םע רעוונוא^יורלןיפירזעינטינ
 :ן3יר$נ המרד לאטא ;יוש׳ טאוד ןעט םאמ ריפאפא וזיא ףיוא ןיביר^יג חא םאמטניט אימ

 וצ ךיילנ רע זא םאיי אוצ טייל ע;נוי ןופ הלות טנדעל רע זא טנאז הדוהי יבלב יה1י יבל
 רד רבא ןיימ ןע^יי רע1?לעפ ץל ןופ טמנירט :וא !יבליט ןיימ עץלייא טמע םאמ םעל
 ץימ עניטראפ"טס^ םאוו ם'עך וצ ץכילנינירע זייא סאמ וצ עדנלא יד ןופ הלות,טנילעל סאמ
 םאוו םעדי היוא ץמוק טינ טסלאי,אוד טנאז ריאמ יבל :ןיימ !יטיא טקנילט נ'וא ןיפיורט
 רעיינא ןידנאה ראפ חא םע,אל זיא גינימוניא סאמ ץמוקטסלאז לא;ויא םאל :ףכא ראפ
 םע סאמ גורכ רעטלא ןייא ןד:אה ראפ חא םע :וא ןיי־ט !ימלזי טיט לופ זיא רע נו'א גורק
 רעגנויא ןידנאה ראפ זיאוזא בידייל רא; חא רע ןיימ רעיינ ןייק_ וליפא אל טי;םיא ןיא חא
 בוא רענעי איוו ןיל וזא למו ןעט םאמ טגאז י־קי י"'־* ־בי :רעטלא !ייא אימ רעעעי!ןאק
 ץכאז איד'טלעוי רעל היוא ןבאל דובע לימ ןעט םאמ ני!א םינונעה אוצ טסולינ ןעט סאמ
 ויראבינןעגילס'אוואידןיגאןטגעלפ יזיל"־ני :טלעמרעל ןופ ןיש׳טנעט םעל םיוא ןעהיע
 בוא ןירעוונידעבעל ןילעמ עטיוט איל בוא ןיבלאטש׳וצ טיילבינ ןא ןעניל איל ןיראווינ
 רעל ןופ ראמינ ןילעיי אוצ ,טפשלנ םוצ טידבמ ןא ןע;יל ןדעמ נדע?על !ילעמ םאמ אד
 רע טאנ חא רע זא ןייטש׳ ראפ ןיילא לא;ןעמ בוא עועדנא ןעטימ ןינאמ אוצ :יא הלות
 זיא רע ץלא טייטש׳ ראפ םאו}חא רע ןיפא&׳אנ ץלא טאל רע תורוצ עלא סמא טלאק
 ןא חא רעי ןיילא תתנעש רע םלעעס עצא ןיפ תודע רל !יילא זיא רע תקספ רע ןידא ןייילא
 ויא םע םעעיק טבעל םוא םוזע ץיק״טינ טוט רע ,רע.זיא טביולינ ןיענעקקפ וצ טיילבי;
 גוא תוריבע עגיל ץפ ןעסעללאפ ןעטעיי לאןרעננוסענ ראפ םוש׳ ץיקאל טינ םיא איי3
 יפל טלאציניטרעוו ץלא זאעסימ טסלא;גוא .דלוש* ןופ גנוטע;ןייקנוא גנונמיש׳ועפ ץיק.

 'ןובשח יי "* ׳י *"*סי



 תובא ?יבר קרפ יקרמ
 ך?..לעו.דלונ התא ףחךכ לעו רצונ התא ךהוכ למע ךל םונ?

 ׳טו 'איננח״יבר :אוה 'ךורב צ71־ז!לה םיכלמה ייניעמ ךלמ ינ?ל
 - 1 ד :

 ישימח קרפ
 רמאמב אלהו רמול דומלת המו םלועה ארבנ תורמאמ הר1עע3 *י
 ץדבא^ש םיעשךה ןמ ערפהל אלא תואךיהל לוכ:דחא ׳
 םיקידצל בוט רבש ןתלו תורמאמ הרשעב ארבנש שלועה תא
 םדאמ תחוד הרשע ב:תורמאמ הרשעב ארבנש םלועה תא ןימיקמש
 ץסיע״כמ ויה תורודה לכש וינ?ל םיפא ךרא המכ עידוהל חנ דעו
 דעו חנמ תורוד הרשע ג :לובמה יט תא םהילע איבהש דע ןיאבו
 ןיסיעכמ ויה תורודה לכש וינפל םיפא ךרא המכ עידוהל םהרבא
 תונויסנ הרשע י :םלכ רכש לבקו וניבא םהרבא אבש דע ןיאבו
 סקרבא לש 'ותבח המ3 עידוהל"םלכב דמעו'וניבא םהרבא הסנתנ

 רשע :םי/ו לע הרשעו םירצמב וניתובאל ושענ םיסנהרשע ה ;וניבא
 :םיה לע רשעו םירצמב םירצמה לע את ךורב שודקה איבה תוכמ

 ץדיד ץיא יד *א ןירעהד יאפ טי}וד ץלא!עטכעל# אד ןעק;.אלי} עגייל תא ץב#ח
 ,ץבאק עהיי ןיזהןאל טסעוו אוד ־״;ולה ץפללטנא אוצ טרא ץיא 1זא חא בורג אד זא
 ונייהל וטהבעל דלאוויג טיזג תא קא־חיג 'ןפא#ב ויטסיב דלאו־יג טיט םוראוו.וזא טינ חא םע
 ץבע}יצ טיידביג ןא וטטיב דלאווי} טיט גוא וטטהלאט# 'דלאוויג טיט תא םירוסי לעה ןייא
 טא} רעגילייס רעל .םיכלט יאד רעביא ףלט ץיאי זיא' סאו ו ךלט םעך ראפ ט$#ט ץיא

 :טהיוליג זיא רע . ב׳?^*4
 ריפאז^אג טלעוו יל חא טערי}טאה טא}סאד דייר ןהעע טיט 0ל"" איגג תורמאמ ,דר^עכ
 סאלה}#ט איד טגאז ןעתעל פא ןופ רעך ךיא ןאקד רן?ומ ץיא ראפ סאוו ,ץואוויג י 1
 טלעוו איד ןיפאז^אב טלאוו טא}םוראוו ןעעועל פא ןופ רעל ןאקז ךיא םאוו דןומ רעך חא
 טיט ץפאז^אב איז טאה רע זא ^ איינ בו#ה 1זא חא טלעוו איל זא ,רז}אט ןייא טיט
 םיעזןר ד ןופ ןעטעג טלאעיגטעוו ןעט ןזא אדו ץיט# ראפ וצ רימ ןרעקיג תולטאט ןהעע
 טיט ץלאוויג ןיפאט׳אב חא איז םאוו טלעוי עךע;יט 'ןייא 1זא ץריל ראפ ץבאסאיד םאוו
 ץטלאהרעלאיי1םאוו םיקדצ איל איצ רג^ןיטוגא ץבע}טעוו ןעט גוא .ת1רטאס ןהעע
 חא ת1ר1ד ןהעע תיריד חרשו^דורטאט ןהעע טיט ןיראיויג ץפא#אב חא איז םאדטלעוו איד
 יעל טאה ךלבחו םז^ד ליפ אדו םל1ע םעל ןיי1 אוצ עילומ חנ חב םלא ןופ ןיזעוויג
 רעו ךר^חי ם#ס ץבאה סנ זיב םלא ןופ ת1ר1ד עלא םוראוו ןי־ואע ןיל םרעגתיל
 י״ט׳ה טאה טא}ןייא ץדנאה ראפ חא םע זא ןע}אט# ראפ ץבאה איי] עטלהאק טנילאצ
 נ}אל רעילךאל טא״ר םע לובס םעל טבאלבי} אייז ףדא טאה רע זיב טראויוי;נ}אל ו־זא
 :ץכעל# ןעוט סאווןיטל5;עט ד ץלאעאב 'אלגן1מעווי־0ה זא ןיסיור ןילאןרימ ילה טרעוויג
 זיא'רע םופא ךרא ליפ דו ןיד וצ עיד1ם םהרלא חה הג ןופ ןזעיייג זיא ת1ר1ד ןהעע תודתי ■די^
 רב*? םעך ןעטיגיג טאל נוא םיבוט םי^עט ןאטינ טאה תא ןעטוהיגזיא םלרבא חב ץעווינ
 םהרבא רעטאע רעזגוא ץואווי}טבורפיג זיא ןיבורפ ןהעע טיט זיינייסנ הרשע :על$ אייז ראפ
 במ׳טאה יר2ד םאוו טפא#ביל םאל זנוא קהייי ןדאה וצ,עלא ייב ןע}אט#ד ייב זיא גוא
 ןאטינ חא רעדנואוו ןעהע? םיסנ "רשע *:טבורפיג םיא רע טאה םורל וניבא םהרבא טאסי}
 ןהעע אדןופ ץראעיג לוציג ןע}יי! איד םאוו םירצט ץא ןירעטלע ערעזנוא איצ ץראוויג
 ןחעעזטנ םעל איינ ןיזעעי}חא רעלןואוו ןהעע גוא םילצט ץא ןאטינ טאה י׳דעה םאוו ת1כס
 םתץטאד ץבאה תטט ןהעענוא םירצט ןיא םירצט אד ףיואטבארביג י׳ר^ה טאהת1כט

 טאהינ ׳ר ם״ממ '׳"
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 תובא ישיטר >נר6 יקרפ
 רמאנש רבדמב אזד ךורב שודקה תא וניתובא וסנ תונויסנ הי#גן י
 ושענ םיקנ הרשע י :ילוקב ועמש אלו םימעפ רשע הז 'יתא םנד
 אלו שרקה רשב חידמ ,דשא 'הליפה'אל שדקמה תיבב וניתובאל
 אלו םיחבטמה תיבב בובז 'הארנ'אלו םלועמ'שרקה רשב חירקה
 יצע לשש׳א םימשגה ובכ אלו םירפכה םויב לודג ןהכלירק עריא
 רמעב 'לוספ אצמנ אלו ןשעה'דומע'תא חורה החצנ אלו הכרעמה
 אלו םיחוד םיוחתשמו םיפופצ'םידמוע .םינפה םחלבו םחלה יתשבו
 ־לי רצ ורבחל םדא רמא אלו םל1עמ םילשוריב ברקעו "שחנ קיזה
 ןיב תבש ברעב וארבנ 'םירבד הרשיע ח :םילשוריב ןילאש םוקמה
 הממה!ןמהו תישקה 'ןותאה יפ ראבה יפ ץראה'יפ ןה וליאו תושמשה
 ותרובקו 'ןיקיזמה ףא םירמוא ש:ו .תוחילהו'בתכמהו בתכה רימשהו
 ־ך ןיא ןז?0׳רעביוא םד ט;ור$י5 ןיועזןלע, ערעןניא ןי3אה לאןן ןהעין:ס.י םעך ףי1א זפאהיג

 ץא טרעהינ 'וצ טינןיפאץבוא לאמ ןה!^ טב-ורפינ ךימץבאהיין.טיימ# םגן סוראמ ר?דמ
 םנייא׳י&׳דקמה תיפ ןיא ץרמלע ערזנוא וצ קריארריג.ןא$נ זיא םימנ ןהע^יסיסנ חישי :ל1ק ןידג
 םאמ שיילפ גילייה ןופ קאמ^ינםעל ןופ ןיזעוייג ליפמ טינטאה תלגועמ ה#א םו3> ץיק
 ץיקטסולניראפ טינראנ ןיז.יטאה ןיסגן ןילאז םינידכ איל ןימאלפינבוא ט?אק;ג טאה ןעמ
 גילייה האל ןיראוויג ןעקנוט# ראפ טינ חא םע חא רעמייווצ רעל .תלגועמ הז^א םוז0
 םעל ןיא גילפ 'ןייקןהע;ינ טינ ט.אל ןעמ ס;רעטירד רעל .לאמ ץיק.ת1ג^רןכ ץפ עיילפ
 ןי£יאךטיג טינ טאה םע םנ רעמועפ רעל .ת1נ?ךק איל טליוקינ טא!ד ןעמ ואור ח1״ד מ?ע$
 טינ ןיגאה םנינער איל םנ רעמפניפ רעל .רופ? םוי םוא ירק,ןהע; לא; לוד}ןהכ רעל זא
 עמ׳טאח חפזמ םעל ףיוא טיילגינ ןא טאןד ןעמ םאמ ץלאה םעל ןופ רגץיפ םאל ץ#אן ראפ
 רעמ5!יע; רעל .לימיה ץרעמנוא רא;ןעדוי? טינ קעל םוז0 ןייק זיא ח?ז.מ םעל רע?יא
 ןעגנאנינ סיוראחא רג;םאמ תדג ברק יל ןופ ךיור םעל טייר?# וצ טינ טאה טןיוו רעד םג
 לא? ןייק״טאה םגן ס; רעטע?ד רעל .ןימניוו עמיתנ ןעדוי? חא םע ע#מאח ליי!ןייא איון
 ץפטי1רפ ירוצ ך ןיא גוא חפ? םוא טכאלפנ טאה ןעמ סאוו רמוע ןיא לוספא ןפאלסינ טינ
 ןיא טלעזצ^ינ ת?$ עלא טאה ןעמ םאור בוא תועובל םוא ט?ארפנ טאה ןעמ סאמ ץימו
 טנאקינ טינ ערעלנא ןיוש ןעמ טלאו;ץרעיו לום§ ןמלאיי ד ןעיי יירל עלא יד׳זע׳לקמה תיפ
 לא;ןעמ בוט םוי יאעומ ט?אנ אייפ ןידייג# אקוד טזומינ ןעמ טאה רמ1ע םעל .ןעמוקאפ
 םינמזב םחל םעל נוא בויט םוי רפ ץקאפ טזומיג ןעמ טאל םחלה יהש יד •ץי1 בירקמ ץגראמ

 ןעגיל מ׳דקמה תיפ ןיא ןיזעווינ ןעניי] סאמ לארשי עלא סנ רעמהא רל .טכא;'רפ ת?#
 ר?ילמיא בוא טפאשננייא תמקמ• ץט$ול רל ןיא ץפ־להינ ףיוא איוו ךיי?נ גנייא ןענאמשינ
 םענייא ןופ ןראווינ םארינ זיא םע דידר רעמאליג ןעוינ ללפתמ טאה בואיטקובינ ףיז טאה
 רל .הלעומ ךיז זיא רערלנא רעל םאמ ץרעה טינ לאל ר;ייא יל? ןילייא ריפ ץרעלנא םוצ
 רענילייה ירעל ןיא םילגע,ןייא רלאגנאלשא םענייק_ןעמיג קיזמ'טינ טאה םע ם;ריעמניי;
 רז?נהע^ רך.טא#יג טינ רא}טאה ןאמנ םי3 ןייא םץיא ןבאה ייז.עזץטאל םילבורל טאמש
 ךיא זא טלא סאל גנייא רימ זיא םע ןירעלנא םוצ רנייא טגאןינ טינ ליאמ ןייק.טאה םע ם;ג
 ,ט?אנ רפגאקיירפ ץואוזג ןיפאשפ ןניי!ןיהאל ןהעצ םירבד הי■" :םול^ורי ץא ןיניטכענ לאז
 םעל ןופ ליומ סאל^נילשוצ ןייא חכק ןנעפע ףיז לא;םע דלמ רל ןופ לי1טםאל,יי1 ןעי!םל
 םמ^לב ןופ ליומ ^אל,לאלשיד וצ רעקאמ ןיי? לא;ר?ךמ רעל ןיא םירמ ןופ ןעלור?
 הז^מ ןופ ןיקעמז^ רל גוא ןעווינ זיא יגדמ רד ץא םאמ ןמ רל גוא ץני1ב ןינעל רל ,לןי'א
 איל ןיטלאפצחנ טיט רל טאה ןעמ סאוו לימלעוי סאל בוא ןיליפנס ןופ ןעווינ זיא^ וניפל
 ןיראוו זייא" :סאמ סאל גוא תוחול איל ןופ צתב םאל/דופאו ן^ויח םעל ץפ םי?1ט םינ?^
 /ןגא;לייטא נוא.ןיילא תוחול יד גוא ןע;עייל ןימיל עלא ןופ* ןענעק,לאז ןעמ זא ץפיל^נ
 ץןעווינ בירקמ טא״ל רגתסאו;וני?אםהל3א ןופ רעליוו רל גוא וניפב השמ ןופ רבק_ רל ךי1א

 ןעוו י ׳י ם״שקס *
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 תובא ישיסת קרפ יקרפ
 תביןב תבנ* ףא םירמוא שד וניבא םהרבא לש וליאו ונבר השמ לש
 ינפל רבדמ וניא םכח .םכחב העבשו'םילגב םירבד העבש ט :היושע
 וניאו ורבח ירבד דןותל םנכנ וניאו ןינמבו המכחב ונממ לודגש ימ
 !ישאר !*ח 5ע 4יאו הכלהכ 54ו ןינעכ לאוש בישהל־1ז5

 תנ;מש אל רמוא עמש אלש המי לעו ןורחא ןורהא לעו
 ׳־גתוינעךופ ינימ העבש י :םלגב ןהיפולחו תמאה
 לש בער זיךשעמ ןניא ןתצקמו ןירשעמ ןתצקמ הרבע יפוג העבש

 .,.,אלש ורמג .םיעבש ןתצקמו םיבער ןתצקמ אב תרצב
 ה:לן לש בעך הלחה תא לוטל אל$ אב י תרצב ל&ו המוהמ ילש

 היבל ורסמנ אלש הרותב תורומאה תותימ לע םלועל אב רבד אי :אב
 תווע לעו ןידה ייונע לע םלועל האב ב־ח :תיעיבש תורפ לעו ןיד
 לע םלועל האב ,ךער ,ךיח :הכלהכ אלש הרותב םירומה לעו 'ןידה

 _ יעל האב תולג :םשה לולח לעו אוש תעובש
 -*זמ טסנעל ןע;ידםידש ד ןינא!לייטא נואהליקערל יצטנארבל קחצי טאה רעלעוו
 קכאס טלומינ ךיוא ןעןן טאה ץזייא טילנ ןעש םאלו נ;אויצ יד ךיויא ;ץראמש ץפאשג

 :ט?אט יעה ןיא ויזייא םייה ןיטלאה ןעק ןא(ר איוו םוראוי גנאווצ 'רדנא׳גאטיס
 ^5 ם״י יעל י ז״מיעא איי.י יזאזיא םאו; ןישטנעז? םעל ייביזיא ;י?א1 ןיבד ־לימ

 :ד טיש גי^יפיקכעל טינ זיא םאמ שטנעסא9ףמא אלזא םלונת^

 ץרא טינטיינ רע ,םהיא ץפ רע9לע זיא רע םתאמ ,-א* רעל טיט נו^מ ט* "א
 טלע^עךאןרל ץגאןליוןרע שאל םאל םי1א טעלרענעיזיב טראמ רע דירפמענעי ןיא

 ע ףזועלייב יד שאיו ןלע םעל ןיא ימ םער טקד? ■ש,טר1ט1 ^
 ;י^^י*!יא יע תולאש ירמז םיא טנעלפ ןעמ זא ,זייא ץר רדא^לזא

 יפיע זא׳טלעהי:טינ סאל גאה ליא רע טנאז טלעלי טינ טאה ךזיםאיו םעד תי,!־^
 ך ׳""יטוע!;יפ ןלא 'יא םל1ג ןייא יי3 נ,א ,הד1ם רע זיא 2א םיא טנעוו־רנעי ז3 טי4ש
 •חיייי? עימייא פא ח?יז ־ןייא מ? לאר&זי ןרא ץא ;ינעד? ת־;ינערופ ייררע ץבר "י-״י,
 ץיא טז;וק תואובת ערעיי!רשמ טינ ןע:;יי,לייטא נוא תואובת ערע:יין רשעל ןנייז לייטא

 •דיאט?יק ןעיניעי-יחמס־שיהגואגנובלאדר5גואגנימתיז ןופ רעוהא טמה לבע3
 ר? ץפ רעגנ וה ןייא ודז טשוק הלס :םענ טינ לאז ןעש זא םלוע םעל ייב ןי1ילבתנ זי7םעיא
 םע :טינתורי?נואהן<ובתןייק.טיגדךנןאידגואטינץקלןייפטזאלליסי^וארגנודנמ
 קלו טיישש הרוח רד ןיא םאו; ר1תיט ף *ןיוא לאלשל ץלא ןיא שיפל ןייא ו״ח ק,ה3

 תורי9 יד רי,יפס טינ ץאקש זא םעל רביא גוא״חמההלתחעיןא ץזע״/זיא םעץרךהמ

 ןע9 ג,א קס? םע־ד טס-ואוויג םאה ןעק זא םעד ט;י;ייפי;טאה ןעזן םארולאר^י>רא
 תא ןיד רל יוו טרעק,ר9 ץיבב ןנק?־ וצ ט?ש'מ םד טשירק ר? טאה'׳ןעמםיו נואטי;תכםפ
 ׳ץס ןייא :ד\ך1 רוסיא ץא זיא הל־ה יד יול טינ הרות'רד ןיא ןנ=?פםמ ף רביא :וא ז^ינ
 ןזן^י;זיא תורגא :םשה לולח ףיויא גוא תועובל עט6אפ ר^יא טלעו/רד הי1א טסופ הער

 : ׳ר״פדמי ׳ ^
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 תובא יזעיםח יקרפ
 העבראב בי :ץראה תטמש לעו םימד תוכיפש לעו תוירע יולג לעו
 תיעיבש' יאצומבו י תיעיבשבו י תיעיברב הברתמ רבדה םיקירפ
 ינע רועעמ 'ינפמ תיעיבךב .ה#! הנש לכבש גחה יאצומבו
 יאצומב .תישישבש ינע רשעמ ינפמ תיעיבשב .תישילשבש
 ינפמ הנשו הנש לבבש גחה יאצומב .תיעיבש תורפ ינפמ תיעיבש
 הלשו לש ילש רמואה .םדאב תודמ עברא ע :םי.ינע תונתמ
 הלשו יהלש ילש .םודס תדמ וז םירמוא שי_ו .תינוניב הךמ וז ־ י..
 ילש ילשו י ילש י ףלש .דיסח ךלש ףלשו ךלש ילש .ץךאה םע ילש
 ודספה יאצי תוצרל חונו סועכל חונ .תועדב תודמ עברא יי :עשר
 סועכל הש,ר .ודספהב ורבש אצ:תוצרל השקו סועכל השק .ורכשב
 תודמ'עברא יט :עשר תוצרל השקו סועכל חונ .דיסח תוצרל חונו

 השה .ודספהב ורכש אצ:דבאל ריהמו עומשל ריהמ .םידימלתב

 הער וניע
 טאה ןעמ נוא תונז ר-ן'א גוא טס,יד ןצע;טנילינ טאה ןעמםאווםעלףי1א לארשי.ץוא ףי(א
 טלאמ ןעמ םור גואיטסנוז םוא תןומינ טא{1 ןרעדנא םל ר;ייא זא ןעמטגייס טור? ןיסא}ר?
 ןז״יג רי5 ץא :הטמ^ ןופ ראיםעל ץא טעיי1 גוא טרעקא ןעמזא בוא העמש ןייק_ טינ
 םאל גוא הטמש ץא ;הזמש ןופ ראי ןיטוע? םעל ץא,רעל רל ןילאמינ טלעזןינ ודז זיא
 תפ ראי ןיטרעפ םעל ןיא •ריאל םנילטיא תוכוס ךא}נוא ה^מש ךא}םאמ רא;ערעדגא
 ראי ץטעביז ץא •ראי ץטירל !יא י# ישעס ץ?ע;יג טי;טאה ןע$ םאע םעל ר־גיא הזןמש
 תטמש ךא;סאוופעל ןיא.ראי,ןטסהע!ץא טע רשעס ןכעלינטינ טאל ןעז? סאמ םעל ריפ
 ראי עלא ץפ תוכיס ךא}נוא ,זוזגיש ןיפ תוריפ ך ץזעייינ ריקפס טינ טאה ןעמ ליימ זיא
 רדנאס יפ תא ןישטנעס "3 ״י" ״ים ״־״:האפיהסכשטןמ םיינע יד תלןנינ טאל ןע־5 יייוי
 זיאיסנייל גוא םגייס חא םנייס ,ויזא ךיז טרי? רע טסייה םע טגא^סאוו רל.ת1דמ איי?ןע ריפ
 ןופ טייל אד ןי?אס הלמ יאד ןינא!רייסא גוא ,הלט עניסעמליטימ ןייא חא הרס מ'םניד
 עניד גואעניד ייא ע}"? טגאל םאמ רל .ן3אץ טינ האלה ץיק.לאז רץיק״זאטאהי;םוד?
 םדו רל .דיסחא זיא רל סנייד חא םניד נוא םניד חא סגייס־ץלאה םע ןייא זיא רך ע}ייס זיא
 איילרע ריפ ׳יייינ ׳ייים "יי :ע^ל ןייא זיא רל סנייס ייא סנייס גוא םניימ ויא םגיד ט;אן
 םיא טיינ םע גוא ןירעליי3 םוצ ךיג זיא םע רעוי ,ןמ׳טנעס !יפ ת1על יי3 !יונאה רפ זיא תאמ
 ■היגי טרעוו רע םמ םד ןופ טייקטכעלש םל ןעמ טעימ 'קאן׳ ןיי1 העמא טיינ םעכ רד פא ךינ
 ריחוש׳ זיא רע רבא''ץועיו ז;ורכ לאל רע רעויש תא רע .טונ ךינ רע טרעוו רפ רל םעכ ץא
 הדמ עטונ איד טסייה סאל רכש !יי] קעייא טיינ,זנורכ ןרש טועמ רע זא ןיועמ אוצ טונ
 .יטעב רביא ךיילניטיג ךיז טזאל רע טאוו סל ןינקלננא ןרעול וצ סעכ ןיא רעולש זיא רע םאמ
 זיא רעל ןייז אוצ םבפם םיא גנירנ חא סע נוא ז/ורב טועמ רע רעדייא רעייש חא םע רעמ
 :עשר וייא חא רד ץטעכ רכיא 'וצ 'רעייש חא נוא ץועיו וצ ז;אכ גניונ חא סאמירל .דיסחא
 םד לכשמ גנירנ חא סע רעיו .!ענועל 'םאו;ף ייכ םידימלת ייכ ןילנאס ־יפ זיא ת1דט ריפ
 עטונ ץיז סעווא טיי}ךינ טסע}רפי רע ץריל רפ וצ גנילנ רעליוו זיא גוא טנירעל רע םאמ
 רעויש חא רעיזעיו •ךינ טסע;רפ רע םאמ שטכעלש רל יטימ לכקמ ךינחאירע םאוו הלס
 * י יי^ ־ ^ .י 7_1_* .__ ^.44^ >444 >4*414 *4494 41^^ ^4<9 י4*1> 4*4*4^

 י1 ל3ק_9
 רען^&ו
 זיא םאד
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 :טיש טלא זיא דניקא זא ץנאן טנעלפ רע ישי• .ייח *יח :הרות רעל ץא קלס רעןתא ביננוא
 רא:ןעהגד טלא תא רע זא .קוסע נוא שןעוח ןע;ועל ץפייה ןא םיא טיס ןעק לאן רא;
 ןאזע אוצ במחמ רע תא רא;ןהעצירד טלא תא רע זא.תוי;שם ןע;ךעל םיא טיט ןעט לאן
 טלא טרעו,ו רע' זא .אךז;נ ןע;רעל רעלאל ראי ןהעצפיפ טלא טרעוו רע זא .תיצט עלא
 ךא;ץנא; ךא;רע לאז ראיתענאווצ טלא תא רע״וא.בייווא 'ןעטע; רע לאז ראי.ן'העצפא
 ךא;ןינא;אוצ ךא; םכ רעסעעל תא לאע טסנעל רא;תסימר טלא תא רע זא .ת1צט

 זא .דנאטשראפ ץסכעל םוצ רנ;טטיק ראןנ״חעש טלא תא רע זא.הק;ר9 ךא; :וא תוצס
 טלא זייא רנ;'זא .העע ןייא ןינערפ םיא לאז ןעס זא יואר רע תא ראי גיעשופ טלא תא רע
 .'העיש םאך טסייס רהאלתצעעיז טלא תא רע זא .ןקז ;םורינ ץוש רע,טרעוי רא;ניצבען
 אוצ ראי,ניצ;יינ טלא זיא רע זא.טייקראםש ןיפייי;םע טלעוו ראי גיצכא טלא תא דעי זא
 .ןאט וצ טינ חנ ןיימ ץוע םירפא עלעךנא'טיס טאה רע,םוראוו הלפת גוא'הרות ץדייר
 זיוש תא תא"ץנראעשינ ןיש תא רע איוו ךדלנ תא ראי טרעלנוה טלא טלעוו רעי זא
 הרית רעל ץא ריא ןיא םוא רעק. טנאן ־ ף ק :טלעוו רעל ןופ לס? תא ינוא קעווא
 הרות רעל ןיא ,הרות רל ץא ןע;יפי)וטסעוו ץלא הלות ירעל ץא םוא רעק,לאעא ךא;בוא
 ץויר קעו.יא טינ ךיז וטסרא!הלות רעל ןופ נוא ריא ץא ךיהג*$ -וא ץקוק ץלא וטסלאן
 םאוי ךרע םל ךא;טןאן' :הלות ־ול ןופ ךא1 ערעעעע ןךכ_ טינ טסאה אוד סוראו;

 :טיאצינ ץינ זיאיליפ וזא תיצט תא הלות ףיוא רעצט גוא םירטט ךיזיתא שטנעעא
 היוא טלעטשיג איד ץצא!ל א־מ; אד ץזעייינ רלסס ץשאד םאו;׳ םיטקס איל ולע
 טלימו רעל םיוא ךד טאה םע,רעו; שטנעה רעל תא טניול;,קל5 םעל שלוקס ץשל
 יעל !יפ ידטשל הלות טניועל םע רעו; 'טנאןי•"":גנונרעל רעיל ןיא נוא םיסעול איל ןיא
 אמראנסאך ךא;תא ץעאז ליפ אוצ העד רע תא םיא איי3 בושק זיא איז ןיעעור הרות
 ויא רע תישה וצ הןוושא טהייה ץלעץנ ץיא ץשורינ טרעון רע םיא ראפ תתנ תא טלעוו
 ןיא תא םיא ןופ החטש טאק טא;ת־ישה חסשט הא רע טייל טפיל רע,טא;טפיל רע טפילנ
 תא טא;ראפ ץעאק אלומ לאל רע,נוא,ה^ע,מי0 םורא םיא טליה הלות אדי׳טייל סששמ
 תא ־"עפיילנגא נוא ר;יטראפטכעלא נוא קדצא ןיי1 וצ תטראפטכעל םיא טעאזנ הלות יד
 נוא האמ םיא ןופ טא!ד ןעט תוכז יצ טניהא;םיא טפאט נוא תוריבע ץפ םיא טרעטימנרע
 תלודנא גוא טאר ילחא הלות ריס וצטייסיש קס? ןיא יי:טייק־ןאזנש נ1א דנאט^רפטייקקיורנ
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 תובא ישיטח ימרפ
 תוכז םמידו תא הכזו הכז השמ .הבושת תושעל וי־־חב ץ!ריפםמ ץא
 םעבדבכ :,לאר&י םע ויטפשמו השע יי תסיזן רמאנשמ דלת םיכרה
 לע רמאנש מ יולת םיברה אטח םיברה תא איטחהו אטח טבנ ןב
 יב שיש'4מ לב מ :לארשי תא אימחה רשאנ אטח רישא ם^בי־מ תו&פח
 םירבד השלשו וניבא םהרבא לש זידיטלתמ אוה וללה םירבד השלש
 *שפנ" הכומנ'התו הבוט ץע .עשרה םעלב לש וידימלתמ אוה םירחא
 תבחר שפנ" !דדובנ חורו הער ץע .*וניבא םהרבא לש וידימלת הלפש
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 םנהיג ן־שרוי עשרה םע?ב דש וידימלת לבא .אלמא םהיתורצואו
 ישנא תתש ראבל ם־חות םיהלא התאו רמאנש תחע'ראבל ןידרויו

 דמוא אמ ת ןב הדוהי יכ :ךב חטבא ינאו םהימי וצחי אל המרמו םימך
 ךיבא ןוצר תשעל יראכ רובבו 'יבצכ ץר ר^נכ״לןכו רמנכ זע יוה
 :ןדע ןגל םינפ תשובו םנהינל םינפ זע רמוא היה אוה הכ :םימשבל
 שדקמה תיב הנכיש וניתובא יהלאו וניהלא '," ךינפלמ ןוצר י.דן
 .םינש שמח ןב רמוא הדד אוה ט :ךתרותב ונקלח ןתו ונימיב הרהמב

 ךיוא םיבכ ה^ט טאה ני1א ךיז ןעווי; הכוז טאה הו^מ .הכו&׳ת ןייק_ןא$ג טי; לעזןדד ןופ םיא
 3כא} ןופ טייקיסבעל:! ך קום§ ץאטייט# םע יוו םיא ףיוא םייח ןופ תוכז רעד ט;ץיה ןעריי4

 טא? רנ{ אדו ךיילנ זיא ןאז$ינ ץבאה לארצל איד םאו; םיט*#$ איל גוא ןא^יג רנ{ טאה
 ךיזן׳סנעט לי? ן;ילץ1 טבאטד וי1א טאה גיא טןדממ !יילא יטאה ט?; ןכ םעכלי :ןאזעי}
 *יד רעכיא רא;זיא םאל קו0£ ץא טיי£# סע יוו םיא וצ דמ רעייז ט;יבעריג וצ טרעוו

 זלארזק:יל ןגי ךניז טבאטי;טאה רנ{ סאו;גוא טמלמי) טאה ('ייא ד? לייט םעברי ןופ דגיז
 רע זיא ןיכאז ותיבל ע;יזאך אד ץלנאה ראיפ זיא םיריא אייכ סאוו רעל יל "יש יס לכ
 !יעל? ןופ רג{ זיא ןיכא!איירד עלעדנא טאה רע זא גוא וניכא םהרבא ןופ םידימלת איד ןופ
 דן'ןע&גאדענ ע;ירעךי;א גוא גי1א טונא ןיכאה וניבא םהרבא ןופ םידיסלת אייל .עזעלה
 *יל .םסבעל# ץיק״טינ םיא טסולי:!סנ{ טסוליג עעחעוינא ינוא האג לעכ טי}ךיז טל*$ו
 .עז?ידכא גוא ןעקנאדינ עכיוה גוא גי1א טבעל# ץיא ץבאה עוק>ד םעלב ןופ םידיבלה
 םזןךכא ןופ םידימלת איל ןיזאיו :יצ קוליח רעל זיא סאוו .סטכעל^ םיא טסוליג םע טהולי}
 ןופ םידיסלת איל,קוליח רעעא םאל עזקרה םעלב ןופ םידיהלס אד ץ^יויצ גוא וניבא
 ןע;ע#וי איי] בוא טלעוו רעל ףיוא םישעס ע$וג יל ןופ תויריכ ייד קסע איי!וניבא םהרבא

 רעבאור ביל ע}ייג קבדא ןיבאס וצ טייטשייקוס* ןיא יוו אעה םל1ע גיבייא ףיויא העוריא איוו
 ;ע^רה םערב ןופ םיליהלת איל רעבא .'ןיליפ רעל ןא$ ךיא לעו; תור*1א עךעיי!נ*א ליפ
 ץא טייס# םע יוו בור}ןופ ג;ובךאך רפ םוצ ןיועדי; איי] גוא םנהינ םאד ןע;ע^כי איד

 "דלוש ןופ טיי: איל בורג ץפ׳נגוגואד ראפ ץא קרע־וי;פארא איי!טסוט טא; אוד קוסק
 ריז? לערו ךיא רבא ןראל עבלאס ערעיי!.ץבעל םי1א טי;ץלעו; ע}יט5אהקלא^ גוא טולב

 ;עטא}וצ טרעןסעלא איוו קראסזע׳ אי ד טנאן אסית ןב "דוחי :ה״ג טא}ריד ןיא ץרעביז ראפ
 דטסלא;וזא דיזי טינ טועוו גוא גני־ע טילפ רעצידא ןייא יוו גנירג ץל טסלאן גוא טסניל
 3יילא אירי ןלראטז^ נואז^ךיהא יןו'ק;ילפ,טנירעלי^ טסאה ת םאו;'ןידזזל וציןירעוו דיסיטינ
 ץא ןיי] טעו;םי;ק תוזע ץיא ץ;אז ט;עלפ '♦״'״ ק חדי,רי :עי^ן רצי םעל ןעקע}אוצ ץיא
 ראפ ץליוו רעל ןיי!לא!םע .ןדע.ן4 ןיא ןיי! טעו;הו?וב טאל סאוו ם׳טנעז? רל נוא םנזלי}
 תוזע ןייק_ ןיל טינ ןי1ש טעוו שלקסס תיב רעל ןילערו סיוגי;לא!םע טא}רעזנוא טא;רך

 גוא ׳ר ם״מקס
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 ׳מולאר*י לכ
 ישש קרפ

 ריאמ יבר א :םתנשמבו םהב רחבש ךורב הנשמה ןושלב םימכח ונש
 אלאדוע אלו הברה םירבדל הכוז המשלהרותב קסועה לב רמוא ׳
 תא בהוא םוקמהתא בהוא בוהא עראגרנולאוה יאדכולב םל׳ועהלכש
 האור הונע ותשבלמו תוירבה תא חמשמ םוקמה תא חמשמ תוירבה
 ותברקמו אטחה ןמ ותרחרמויןמאנו רשי דיסח קי־זצ תויהל *ורשבבו
 הצע יל'רמאנש הרובלו הניביהישותו'הצע ונטמ ןינהנו תובז ידיל
 ןיד רוקחו הלשממו תוכלמ ול תנתונו הרוגנ יל הניב ינא הישותו
 )•!•1 ז ▼ 1 ע ן- יז? 1 ▼1• י • •ד ? • :

 הניפ טלא תא ד;יקא זא קגאן טנעלפ רע י״י "יי "יי :הכימ רעל ןיא ק$ןו רעזנוא 3י;נוא
 ראי, ןעזלעע טלא תא רע זא .קיפ? נוא שקוח ןע;ועל ץ3ייה ןא םיא טיס ןעק לאן רזפ
 ןאק אוצ בלוחט רע תא ראי,ןהעצירד טלא תא רע 'זא.תוי;שס ןע;ךעל םיא טיסןעקלא!
 טלא טרעוי רע זא.אל1ןנ ןע;רעל רעילאן ראי ןהעעפיפ טלא טרעוי רע זא .תיצמ עיןא
 ךא{ ץנא; ךא; רע לאו רא;ניצנאו_וצ טלא זיא רע.וא.3יףוא 'ןעסע;רע לאז ראלןלועצכא
 ךא)ןינא;אוצ ךא; חב רעוןקעל תא לאק טסנעל ראי. גיסיי־ח טלא זיא רע זא .תיצט
 זא .דנאטשראפ ץטכעל םוצ רע טסיק ראןגיצרע? טלא תא רע זא.הן;ר9 ךא;נוא תוימ
 טלא ז יא רנ;'זא״ועע ןייא ץנעלפ םיא לאז ןנזו;זא ייאל רע תא ראי גיצפופ טלא תא רע
 .'הקיש םאל טפייס רהאלגיצעקיז טלא זיא רע זא .ןןרן ןפורינ ץופי רע,טלעיו רא;גיצכען
 אוצ ראי, עצעיגטלא זיא רע זא.טייקראטש ץפורינםע טרעוי רא;ניצכא טלא תא רע־ זא
 .ןאט וצ טינ חב ןייןכ_ ץוש םירכא ערעדנא'טיט טאה רע.םוראוו זןלפור גואהרות ץדייר
 ץוש תא נוא ןיגיאטשינ ץוש תא רע איוו ךירלג תא ראי טיעלניה טלא ט־ועוו רעי זא
 תלות רעל ץא ריא ןיא םוא רעק. טגא; מ מ ק :טלעי; רעל ןויפ לס? תא ינוא קעווא
 תרות רעל ןיא ,הרית רל ץא ןעניפינ *םעוי ץלא הלות ירעל ץא םוא רעק,לאטא ךאנ גוא
 ץדד קעי,יא טינ ףיז יטפלאן הלוח רעל ןופ נוא ריא ץא ךיזרע^ע ;וא ץקוק ץלא וטסלאן

 טאוי ךרע םל ךא;טנאל "י *י ת :הלות רל ןופ ךאז ערעעעל ץיק.טי;טסאה אוד םויראוו
 :טיאעינ ץי1 ייאיליפ וזא תועט נואהלות ףיוא רעצט גוא חירטס ךיז זיא ט׳טנעטא

 היוא טלעסשיינ איי1 ץינןאזל אלט? איד ץזעווינ רלסס ץיזאץ םאו;'םיסקה איד ^־־־ ולש
 טלייוי רעל םיוא ךיזטאל םע,דעוו שטעש רעל זיא'טקיוליגקל? םעל שדוקה ץם$
 רנח ןיפ ,דקשל הלות טנדעל םע רעוויטנאן ־י"־ יני :בלונרעל רעיינ ץא נוא םיטקל איל ץא
 אד רא{ םאל ךא;נוא 'ץ?א1 ליפ אוצ הלוז רע תא םיא איי3 בושק זיא איז ץנעוו הרוח
 תא רע ת״ישה וצ ףתושא טטייח ץלעץג ץיא ץפורינ טלעונ רע םיא ראפ תנינ תא טלעוו

 תא גוא םיא ןופ החטש טאק טאלת־ישה ססשט תא רע טייל ט3יל רע,טא}טפיל רע ט?ילנ
 גוא טא}ראפ ץקאק אלומ לא;רע.נוא,הינע,טיט םורא םיא טליה הלות אך',טייל הששמ
 בוא רזןליילנפא 3וא רקטראפטנעלא 3וא קידצא ץינ וצ עטלאפשהעלסיא ט?אט הלות יד
 נוא האמ םיא ןופ טאוד ןנמנ תוכז וצ טניהא}םיא טכאט תא ת1דילע ץפ םיא'טרעסייוודע
 ת^וד}א נוא טאר ך זיא הלות ריט ויצ טייטש ק*? ץא ידי טייקואטש בוא דנאטשיפ טייקקיור;
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 תטא ישש קרפ יקרפ
 היהו קסופ וניאש רהנבו רבגתמה ןיעמכ השענו הדות יזר ול ץלעו
 לכ לע ותממורמו'ותלדגמו ונובלע לע 'לחומו חור ךראו1 עונצ
 רהמ תאצל לוק תב םויו םוי לבב יול ןב עשוהי יבר רמא ב :םישעמה
 ימ לכשהרות לש הנובלעמ תוירבל םהל'־ יוא תרמואו תזרכמו בלוח
 הפי השא ריזח ףאב בהז םזנ רמאנש ףוזנ איקנ הרותב קסוע וניאש
 בתכמ׳בתכמהו המה 'םיהלא הישעמ תחלהו רמואו .םעט תלסו
 ןב ךל ןיאש'תורח אלא תורח ארקת לא .תחלה לע תורח אוה םיהלא
 הרות דומלתב קסועש ימ לכו הרות דומלתב קסועש ימ אי־א ץלוח
 דמולה ג :תוזצב לאילחנמו לאילחנ הנתממו רמאנש הלעתמ הז ילה
 וא'דחא רובד וא דחא קוספ וא תחא הבלה וא דחא קרפ ורבחמ
 לארשי ך׳־מ דודב וניצמ ןיש דובכ וב גהנל ךירצ תחא תוא וליפא
 ועדמו ופולא ובר וארק דבלב םילכל ינש אלא 'לפיתיחאמ דמל אלש
 רמולו לק םירבד אלהו .יעדימו יפולא יכרעב שונא התאו רמאנש
 ▼ : • ״ ז : •• ז ? ? • י ״• - * § י•*. ▼ 1 • 1*י * • ▼ ־ דבלב םירבד ינש אלא לפותיחאמ דמל אלש לארשי ךלמ דודהמו

 וא תחא הכלה וא דחא קרפ ורבחמ דמולה ועדימו יפולא ובל וארק
 המכל המכ'תחא לע תחא'תוא וליפא וא דחאילובד וא דחא !לוספ

 $כן?© אוצ ןירעלק סיוא ןיט#רא© ןע;אןנ לאז רע טייקראט# גוא טייןמלנאטן0 רא© גוא
 ףיז טקראט# םארו לאווקא אייוו ןיועוו טעוו רע הרותה תודוס הלמ םיא זיא ןעט גוא תזיא
 םיא טעוו ןגמ עז^טאו5 ןיטלאהאכ קי!לאןרע״נוא ףיוא טי;טועה םאו; ךירה ןייא איוו גוא
 שויכ ןיד ףיוא ןייז למ1ם לאן גוא סע^ םגח,ןיטלאה ןייא לא1'ידע,הרותמ תודוס ןייז הלמ
 טא.ל יל ןב מ־רחי יבר :ק־ועול עלא ףיוא םיא טכייה רעךנוא םי1רג םיא״טכאס הרות איד גוא
 וצ אייוו טג.אזנוא םיואיטפורנוא י;יס גראכ ןווג לוק תכ ןייא ם^ורא טיי״נ גא1$ #א טגאקג
 רע רעכלעוו לאר#ל ןייא 'םודאו; הרות איד #כט ןע;ייז םאו; לארשי איד ןופ עגיזאל' איך
 רע;רעדליגא טייט# םע יוו .דיי^ינ פא זיא רע קכורי;ןא רע טועלו הלות ןיא קסוע טינ זיא
 סאל םעט ןופט־ןעקיג פא ביוא הז?א ע;יי#א זיא 1זא רין1}ןייא ןופ זא;קיא ףיוא ד;אכ זא;
 םטא^ ן;יי1 תוחול יד גוא טייט# רליוו.טיג טייט# ר© בוא טגרעל סאו;דיטלת רך ןגמ טגייט
 ן ;ע יי ל טינ טסלאחד ,תויחול יד ףי1א טציו|?י;> םי1א זיאסע טא;ןופ זיא ץפי:ר#יג סאל קרעוו
 תוריכע ןופ שגעט ר^ייר© ןייא רזא א^יג זיא םע ןעך תוריכע ןופ ידפ תורס רא;תורק
 טהיוה רד טיועול רד הרות רל ןיא קסוע זיא םע דעוו גוא הר1ת ןיא קסוע זיא סאו; רעד יול
 טרעווםעל ןופ גוא ןמ׳ריטאג םיא סנאמ העיסכ הרות יל טאק רע זא טייטש םע לידנ
 ץיא רעדא קוספ ןייא העלה ןייא רעךא קל© ןייא ריס ןייז חפ טנדעל םע רעווגטניוהיג רע■

 םאיו ףלסה דול ייכ וזא ןעפיג ריט םודאלו ןיל דובע נס1נ םיא רע זומ תויא ןייא רךא טךאוו
 גוא יככ ןייה ןיפורג םיא רע טאה ןנןא1ייווצ רא^לפ־ותיחא ןופ טגירעל;טינ רעס טאה רע
 ןיימ בוא ףרע ןייט אילל ז^געקא טסי3 אוד י טייט# םע יוו רק;#יו'וי;ןייזנ גוא רעןךע£ןיימ
 רעכיא ףלס ןייא ןיזעוויג זיא סאו;דול ךאך הט .ןטיוו טכאסד ףיס טהאק אוד בוא ר;רעל
 ץפורי; םיא רע טאה ןיכאזייווצ יא;יפותיחא ןופ טגירעלג טינ רעס טאמ סאו)לאן)זןד

 זיא םע םאלו םעגייא ייכ ט;דעל ס׳טנעט רעטסאלפא ןעיל ןכז? ל;מ ר;רעל ןידכ גוא יככ
 קסויע זיא םאלו רל דוכ? טאה רעוו,ןאס ןא דמכ םיא רעהיג רע זא *אטישפ תוא ןייא וליפא
 טסנייע םגייס ץיאה רעיד םרי ד,הךות ד ףלוד דובע ןמלל םייטקר ד טייטש סע יוו הרותכ
 איד ןעס טגייס סאל ן$רי יי!ןלעור סטוגא ר© סאוי סטזג ןנ^רנ יי1 ןלעוו הרות ןעיען וצ

 ׳ןר י ׳ר ם״מקכ
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 תובא ק-יפ יקרפ
 חלמב תפ הר1ת לש הכרד איה ךכ י :ובזעת לא יתרות םכל יתתנ
 ה;חת רעצ י_יחו ןשית 'ץראה לעו התשת הרושמב ששו לכאת

 דומחת לאו ךמצעל הלדג שקבת רא ה :אבה םלועל ךל בוטו הזה
 ךנתלשש םירש ילש םנהלישל היאתת לאו השע ךדומלמ רתל דובכ
 םלשיש ךתכאלמ לעב אוה ןמאנו םיתבמלודג ךרתכו םנוכשמ לודג
 .תוכלמה ןמו הנהכה ןמ רתוי הרות הלתנ י :ךתלעפ רבוק לק

 החמשב הונעב האריב המיאב'בלה תניבב םיתפש תכירעב'ןזאה
 בושיב 'םידימלתה לופלפב םירבח קודמדב םימכח שומשב הרהטב
 גונעת טועמב ץרא ךרד טועמב הרוחס טועמב הנשמב ארקמב
 בוט בלב םיפא ךראב'קוהוק טועמב החיש טועמב 'הנש טועמב
 וקלחב חמשהו ומוקמ תא ריכמה ןירוסדד תלבקב םימכח תנומאב
 ת*< בהוא בוהא ומצעל הבוט קיזחמ וניאו וירבדל גיק השועהו
 םירשימו תא בהוא 'תוקדצה תא בהוא תוירבה תא בהוא םוקמה
 וניאו ודומלתב ובל םינמ אלו דובכה ןמ קחרתמו תוחכותה תא בהוא

• ▼ 1 :-21- 

 •ק :קזאל יפ טינריא טלא!ה©1ת קי© ןבעניגךייא ךיא בא© ןפי1ק טוגא טייט# םע יוו ,דדןול
 רזןארו גוא ץלא1 טימ טייורב קסע טסלא; ת הרית ר© קפ געיי ר© זיא 1זא ייייח ל" חכדד איה
 טסא<ד יד עז^טא© ר©ול3 ןפאלש וטהל א]דרע רד ףי1א בוא סא© ןייא טיט סנירמ וטקלא!
 אודע^טאסקדיה טרא© ךד וטסלא!'ה©ותרע© ןיא נוארעצ ןיא טסבעל ודנוא טינ ירע©
 םלעיו רע© ףי1א ןדלי־ןאוו ג וא'ןייז טוג ריד טעוו ןא© 1זא טסעוו וד זא .םור*$ רעדטסיב
 קנירעעיא ןטפולינטינטסלא!גוא הלודנ ןייק.קבוז טינ רד טסלאז וד :טלעוו ר;עי ףי1א גוא
 ןיטסוליג טינ טסלא! אוד נוא םיבוט 'םישעס ןהא© טסלא!', טסנירע© אוד לייונ ד1ב©
 םאוי #יט ןיד םוראוי םירל^ג; אד אייג אדו א1זא קיינ אוצ ׳שיט קד אייב לא! סע
 טא© סאוו רע© זא קסייי טסלא) בוא #יט רעדןופ רעעערנ זיא הרות טסנירעל אוד
 יאבמ ריד טעיי רע זא טביילגעיג רע זיא ןענועל ה©ות ןעט טנייס ןיטייכרא קהייסדרד
 חןוח3 רע© ןופ רע©ע©נ תא הרות דחניחנה ק י׳ייי "יי"חלידנ :טעערא ןיד רפ רכש ןילאע

 טכאזיא הרות ר© ייב'־־©את־ולעט עענאינצ גוא ריפ טיט העק ןעט זיא הנוהכ יךסוראוו
 טיט קרע© אוצ טכע© לא;ןעט גוא ןמעל לא!ןעט׳דמד ם*$ל גוא תאע© גיתעפ גוא
 םא© ןינילק.בוא ןייטש ראפ יא!ןעט ןיצפעל ךטיטןידידסי1רא לא!ןעט גוא רעי1א םע©
 לא!ט ןד רוהט * אמ׳יירפ טיט,טא;רפ האלל טיט העע טיט,יבכ ם© רפטכדאפ טיט,ץרא©
 איד טיט ןד לפלפט לא!ןע©׳מרעל וצסידיט© טיט ךיז קטפעהאב וצ,םיטע© ןד שטשט
 ןעט ,ןד בשלמ ךיז רעיופ רא; הך1ת רד קא שוריפ קיא ןיגא!ךיג טינ לא!ןעט גוא םי־זיטלה
 תרוחס ןעלדנאמ ליפ טינ לא!ןעט קפא?ש גינייינ לא;ןעט תוינזא בוא ארקכ ןעועל לאן
 טיט׳טייל טיט ןידייב גיצגיוו טיט,ךיז ןא© ןא םינונעמ גיהניו טיט ,ןבאל ליפ טינ לא!ןע©
 קכיולג אוצ םיטע© תנומא טיט ץראמ טוגא טיט׳קי] ז;1ר$ ךיג טינ לא!ןע© טייקיהטומננאל
 קמ רע וארו טרא ןד ןיסייו לא! רע ,העןדאכ םירוסל ןד לפקנ גוא קנא)םיטפ©'דיסאונ
 רעוו׳ןפענינ םיא טא© ת-ישה םאוו קלס םע© טיט ךיז טירפ רע,ךא;ז©רדס ןד ךא;קציז

 רפ טינ ךיז טלאמ רע,רוסיא םוצ ן©וק טינ לא!רע קכאז עלא וצ םאצ ןייא ךיז טכאס םע
 ןפלא©ינ םיא ת״ישה טא© םא© טכארט רע םיבוט םישעט טוט :וא טנדעל ־יע ליירב ןטוגא
 גיל טאזןרע ת1קךי( ביל טא© רעיטייל עלאביל טא© רעטא}ביל טא© רע טבילינ תא רע

 חארטש ׳י
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 תובא ישש קרפ יקרפ
 לע ודימעמו תובז הכל ועירכמו ורכח םע לועב אשונ הארוהב חמש
 בישמו לאוש ודומלתב ובל בשייתמו םולשה לע"ודימעמו תמאה

 •־ ־ ׳ ־־־ ־־ ־־־"־ - ־׳ עמ£
 לכי תדמל אה ורמוא םשב רבד רמואהו ותעומש תא וובמהו ובר תא
 רתסא רמאתו רמאנש םלועל הלאג איבמ ורמוא ששב רבד רמואה
 םלועב היישעל םייח תנתונ איהש הרות הלודג י ג יכדרמ םשב ךלמל
 :אפרמ ורשב לכלו םהיאצומל םה םיידו יב רמאנש אבה םלועבו הזה
 איה םייח ץע רמואו ':ךיתומצעל יוקשו ףרשלייהת תואפר רמואו
 ךשארל' םה ןח תדל יב רמואו רשאמ היכמתו י הב םיקיזחמל
 תראפת תדמע ןח תיול ךשארל ןתח'רמואו ךיתירגרנל םייקנעו
 ךרא רמואו':םייח תונש ךל ופיסויו ךימי וברי יב יב רמואו :ךנגמת
 תונשו םימי ךרא יב רמואו :דובכו רישע הלואטשב הנימיב "םימי
 היתובית}לכו'םענ יכךד'היכרד'רמואו :ךל ופיסוי םולשו םייח
 יונה רמוא יאחוי ןב ןועמש יבר םושמ הדוהי,ןב ןועמש יבר 'ח־םוליש
 םיקידצל האנ םינבהו הבשהו הנקזהו המכחהו 'דובכהו רשעהו חיכהו
 :אצמת הקדצ ךרדב הביש תראפת תרטע 'רמאש י םלועל'האנו

 " ז * 1 ¥ ?ד 1 ץ ¥ 1 ז _ץ ? : * ץ 7 ד ■* ע:??_ז ^ ?_ץ *1

 טינ ךיז טלאמ רע ד1בע ןופ ךיז טרמירו רד רע עגיטואפ טטער ביל טאזן רע רידףאלטזע
 רעמאט אן!ם ץרא טאה ־יע תק1?9 רע זא טינ ךיז טירפ ר? זע;ועל ןיי1 טיט ה$1 לעכ
 םהיא טנעוו נוא'םיא ץפלעזלוצ ךא;םער רעס ןיי!טיט טגאלט רע טכעל טינ רע תקקכ
 טנירעל 'םאור רלח םעל, ןילעט# לא) רע זאטחע)גוא טיכערי;רעס םעל קאמ וצ ץלא
 תעדה בו#י טיט רע טנילעל טנילעל רע זא נוא םולט׳ ףיוא גוא םער ףי1א םיא טיט
 םאוו נוא טגעלפ רע םארו ןייזעז^ רפ יאז רע לעש ןייא טיט ץלא טלפיטנע גוא טגעלפ רע

 ייכ תא םע ץרעה ךא}טלעט :וא הלות ילכל טרעה רע,םיא טגעךפ ןעט זא טרעטנע רע
 רע,דכ טנרעל רע םוטטי םשל ן;רעל ערלנא טיט לא)רע דפ טניועל רע גיצנימ 'ץלא םיא
 טלעלק גוא םילופלפ ע;יד ךרוד גולק.יטל םער טעאט רע גוא 'טנילעל רע םיאו;ןא$ לא)
 ןעטעוי'ץפ ץלא טגאז רע גואילטקמ תא רע סאו; העלןד אד לעש טיט ןייטש ראפ אוצ
 זאטיפימיט יוו וזא טלעוו רד ףי1א העוריא רע טג;ייר? םד ךךודנוא ןעוונ ליןיקמ טא!ד רע
 ןעט זא,םי1רנ תא הר1ת איד הרית חליינ :ן;ערר סיכדלט שורושחא וצ טנא)ינ טאה רתסא
 זיא הלות יד'טייטש םע יול טלעו;ינע;ףיויא נוא טלעוו רל ףי1א ןטעל יז טינ זיטשל טנירעל
 הל1ת יל.ג;ולייהא איז תא ביא ןיי1 רא; וצ גואליומ םד טיט איז קיר םאלו יד'וצ ץכעלא

 ץיגעל ןופ םי1בא זיא איז .ר;ייכ ע;יד איצ ךלאט גוא ליפא;ןיד אוצ גנ-ולייהא ןיד טעוו
 'ננוטפע!ד2א זיא הרות ך.טי1י1ליג ןירעוו רעעועי רעטנואעריא נואאיז ןייטלאה םאו; ך וצ
 ע;ייו^א טיט,ןח ןטענ ריד טעו;הר1ת ד .זלאה ןייד וצ 'דנא3 זלאהא גוא פא(־כ ןיד וצ"ןח ןופ
 ע;ייד ןירעוי טלעטינ ןילעוו ןע;ועל ךיהיטסעוי את זא טנא)הל1ת איל .ןצישאכ ןיירק
 ןיפאס ךא;יי! ןלעיו .יז$של הלות יל ןענלעל סאו; ך.אעה םלועל ץלאי ע;ילעיגעל גוא געט
 רו^וע ץ?אל רא;רע טעו; המשל אלש הרות איד טנילעל םאו;רעד גוא ךי1א םיט;תובירי
 רעל ןופ ריד איל ריד ץלעוויןעדילפ נוא ןערהא:סנייגעל גוא געט ע^אל ןעך .דובע גוא
 ץגעוו ערהיא עלא גוא קעוי עעילכיל ןע;יי1 הרות רד ץפ ץגעןו ער,ריא.ןערהעטלעפ הל1ת
 חכ בוא טייקניי# סאל יאהמ ןנ ןיעמש יבר ןיגעוו ץפ טגא) הדיחי ק ןועמש יבר :דיל? ןעעלן
 אוצ ןייטץ זיא רעלניק נוא טייסאלגגוא טייקטלא גוא זיטלת נוא ד1בע גוא טייקכייל ניוא
 טלעוי רעד ףיוא טייל איל אוצ ןיי^ זיא םע נ'וא טא;טיט רעל ןעניד אייז םיקידצ אד
 טיי;םאו; ךעד טייל עטלא אד אוצ ןיוירק.ע;יי^א זיא טייפזידנ סאל טייטש סע אךו
 איד זא טייל עטלא אך'ןיפ טייסניי^ איל .ץויקא א1זא טניפיג געיי ןיניטלאפ ט^על ןיא

 •יבאה "ר ס״סקס
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 תובא 7שש קרס ךכרפ
 תראפת,רמואו : םתובא םינב תראפתו םינב יגב םינקז תרטע רמואן
 המחה .דעובו המלה הרפחו'רמואו :הביע םינקז רדהו םחב םירוחב
 ןועמש יבר :דובכ וינקז דגנו םילשוריבו ןויצ רהב תואבצ'יי ךלמ יב
 וטןקתנ םלכ םיקירל'םימכח ונמש תודמ עבש ולא רמוא איסנמ ןב
 ולאו ומלועב אוה ךורב שודקה'הנק םינינק השמח ט ♦וינבבו יברב
 .דחיא ץנק םהרבא .דחא ץנק ץראו ם!מש .ידחא ץנק'הרות .ןה
 יי ביתכד ץנמ הרות ג דחא ןימ שדקמה תיב .דחא ןימ לארשן
 הכ ביתכד ןינמ ץראו םימש :י זאמ וילעפמ םדק וכרד תישאר יננק
 הז יאו יל ונבת רשא תיב הז יא ילגר םדה ץראהו יאסכ םימשה ץ רמא
 האלמ תישע המכחב םלכ יי ךיישעמ ובר המ'רמואו :יתחונמ םוקמ
 לאל 'םרבא ךורב רמאיו והלרביו ביתכד ןינמ םהרבא :ךנימי ץראה
 רבע!דעיי ךטע רבע!דע ביתכדץנמ'לארש!:ץךאום!מש הנוקןוילע
 יצפח לכ ירידאו המה ץראב רשא םישודקל רמואו :תינק וז םע
 ינדא שידקמ יי תלעפ"ךתבשל ןוכמ ביתכד ץנמ שדקמה תיב :םב
 רימא י :ונימ!התנק הז רה ושדק לובג לא םאיביו רמואו :ךידי וננוכ

 ךנוצר יביר'יל רימאי ינא"םירפוס לשו םימכח לש הלודג ריעמ 'ול
 1: 1 • — • ־־▼•▼ • •1 ן ? ! •*־* ו? ? : י־*••

 םינבאו בהז ירנד םיפלא ךלא ךל ןתא ינאו'ונמוקמב ונמע רודתש
 םינבאו בהזו ךסכ לכ יל ןתונ התא םא 1לי יתרמא .תוילגרמו תובוט

 • ▼ ד- וז: |ע ץ ▼ • 1 •• ▼ ־־־ • • : ־״ ▼ • ▼ : -
 ■ ■ , —— ■■■ .. . ■ ■ — ■  י ■ ■■ . ־ ■ ״ ■ ■ ■ ־ - ■ ■ - ■1 —   ■! —

 אד טיט ףיז ןעזיילעכ איוז זא זיא רעד;יק ראפ טייהציי^א :וא רעלגיק םדגיק.ץכאה
 רעיי! זיא טייל עמלא ןופ נ:וריצ ד :וא טפארק רעייז זיא טיייל ע;נוי ןופ טייהץי# ך .ןיועטלע
 איך :וא טנידיג ריא וצ טא; ןעט םאוו םעל ףיוא ןעטע# ףיז טיעוו ה£ל אד נוא.טייהא;ג
 טא;ןייא זיא טאנ זא ץגא; ןילעוו :וא ץיגיילג ןילעוו עלא זא ןעטעקףיויא ףיז טעוו ןוז
 םילבורל טא$# ןיא :וא ןויצ ןיפ גראכ םע־ז ףיוייא ןיי1 טעוו סאך טלעוו רע^גאג רעל רעכיא
 איד ט;א1 א'םנם'יב וימש 'בר "• ד1ביג ןייא ןיי1 טעוו םימ^ ךיטלת םיגקז איך'ןינעפמנא בוא
 ע^יי1 אייב גוא יכל אייכ ןיראירינ םיוקט ץלא זיא אן טגיכער ןען סאו; ת1דט ןיכי)עלא
 ןוז^ל אייז.אייכ טידע# םע לט־ולכטפיוקיג 'ת׳י#ה טא;'םיגיגה ףגיפ םיניגק .ישמח :רעךגיפ
 תיכ״סאל גוא ל ארזעל ייד בוא םהרכא :וא דרע בוא ליטיה גוא הרות,יי.ז ןע;יי1 סאד גוא ן;גק
 טאל רע רעדייא ןיטז^רע ץגאגסוצ טפיויקיג ףיס טא";טא;טייט# הרות רך ייכ .שדקטה■
 ןידכ זיא ליטיה רעך טגאזיגיטא;טא";וזא,טייטש דרע גוא ליטיה אייכ .טקיועווי; סעןע
 ףיוא דןי1א םא־ד טיי;ן#נ דךע רד ייכ טייט# םע ינוא 'להגייכס-ופ ןייס זיא דרע'ך גוא לוטש
 םסרכא זיא טביוליצןייייע לאלסיבא •קרב טייט^ םהיוכא ייכ .ה$ הךןגא חא'םע ליטיה םעך
 וד תינק ךי1א טיייט# לאלשי. אייכ .דלע גוא ילטיה טפיוקיג טאה םוו 'טא; קטשלעכיוא םוצ
 :טגאמ עטכעוןיי1 טבלקיג טאל;גראכ םעל ףיוא טיייטש ק״מהיב םעך ייכ.ט'פי1קיג טסא;
 ךנייא ףיט יטאה סניגיעע רעטגוא ן'ע;נא;יג ףיא ןיב לאז;ןייא ט^זיג טאס "*ק ה '0ייי יבד

 טא;וזא.םולז? טלעפטצעיג םיא בא; ףיא בוא םול^ ץכע;י;ריס טא; רע :וא ט;יגע;אכ
 ןייא ןופ טגא;יג םיא אוצ ףיא ב.אה.וטםיכ טלא ןייא ראפ םאוו ןופ יכל טגא/יג ריט וצ רע
 ן;ראוו וטטלייו טגאעיג ריט וצ רע טא;' .ףיא ןיכ םידטול גוא םיממ ליפ ןופ טאטש עםי1רן
 תובוט םינעא גוא ןדלי;דלא; טגיזיוט לאט טניתוט ןיכע;רך לערו ףיא :וא טרא רעזגוא ןיא
 :וא דלא;םאן רא;ייכע^ליס טסעוו אוד ןנהו וליפא טגאץג םיא וצףיא בא; .לרעפ גוא

 רעבלז ׳ם
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 תבש יאצומל תיברע תלפת רדס
 תא יגתננוח התא ץגאז אוצ ;יסענ ראפ םאה רע ביוא .זנתננוח התא קט םגאז הרשע הנומש ןיא .בידמ םגייואד ןעמ

 ךכ יאפ רעראנ .ע ינש לאמ ןייא דןאנ ןינאז םינ דע ףראד הכרב אך םעצנאקינ םאה ־ס ןעיו םגאמ רעד ןיז םאה רע
 ץנראט ף*וא ג\א .הלדבה קכאס אזג םוב קיק.םינ םאה רע ביוא נ1א •הכרבא ןא ראנ לירכזנ-ד ם^אז רע זיב ןאמ הכאלמ
 *יעד גזא .גידגעייםש םעונ יהיו ןעמ םגאז ע״ושש ן אנ .ע״וטש קנויאד רעבי א רע ףראד סונ ;ייא קבאה םינ ןיוא רע םעיו
 ***• (שודק התאו,םעונ יהיו םינ ןעמ םגא; ןאת קפיס ;יא ם״וי״סלאפי/שע ביוא)•גירנעןד שוךנהתאו קזכ םנאז ןאנ

 ; ^ !מ "ןי*;קמ *א תלדבה קמ םנאס ןאנ דער .י לבקתת שיךק.םג״ת ןזח דער ..

 הלדבה רדס
 • גירנעייסש םנאז ןעמ תא .םנאה רעסכער דער ןיא םוג םער םירענ קמ

 :ל הל תרמח יזע יב דחפא אלו המלא •תעיצר לא הנה
 יניעממ ןו&עשב םימ םתבאשו :העושיל יל'יהיו
 תואבצ י;. :הלק ךתכרב למעי לע העושיה ייל :העוצרה
 םדא ירשא תואבצ :ל :הלס בקעי דדלא ונלבאמ ונמע
 םידוהיל :ונארק םויב וננעי'ךלמה'העישוה יי :'ךב המב
 םוכ .ונל הדדת ןכ :רקיו ןוכישו החמשו הרוא1 התיה

 :ארקא " םשבו אשא תועוצר ז
 םעל.ףי1א רא)ןן1אוו טד ךיא לערו טלע\ורדרא^ ןופ לירעונואת1ב1ט םדבאגוא רבליז
 רעמ לי1מ ןיד ןופ הך1ת ך רמעמ ייה זיא םע טגאן;ךלמה דוד טאה 1זא גוא הרות ןופ טרא
 םיא טיילאנ יל קילס ןיא טינדאט# ט׳געמא זא רךיוו גוא ,ר$ליז גוא דלאג מניזי1ט ליפ ןופ

 ע^ג גוא הר1ת רא;לירעפ טד'נואת1ב1ט םינבא קיק.טד גוא רעבליז בוא דלאג ןיד טינ
 ןיריפ ךיד איז טעוו ןיימ ןאט ןיד ןיא חיי״י^ *יי***" —־יי- ***-.—:
 טעוו רכק_ קא ןיגיל טסעוו אוד זאגוא
 ראפ הדות ןייד טעוו םיתסה תיחקו וצ ןיהעיו ףי1א ךיד טסעוו אוד זא גוא ןימיה ךיד אי)
 דלא;םן גוא רמליז סן ראג זיא רימ וצ ףסכה לי רטיאי .טלעוו רע^עי הי1א תוכזא ןידיד ריד
 טד רעמ רג^ טה טלעוו רך ףיו־א ןיפא^ב טאה טאנ םארו ץלא לכ :ךיא גד לידו ךיא ןעסעוו

 .י • יי-״* ן ^ ד7ןזב ןיןן טיג
 ןיא טייט# !לוספ ןיא איוי םיא טימ ןעיד !יילא םיז?עס

 ן גוא ינקב ךילע ריששת ךבכשב טלעוו רען ףיוא הזה םלועמ
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 הלדבה רדס
 :ז?מ ךן3 ארוב ם^׳ועה דןל9 וניזאי ״ .התא ־ןורינ ,גרס ירבס ץיי י
 :םז^ב יגי9 ארוב םלועה זא?? טיהלא *התאדןת$ ־י־״י לי

 : לדוגאה הארי אלו לדוגאה לע םדו:כ ודרי הסהו ויתמ ,דב סיבי שאה ירואמ ארוב תכרבב

 ^אדי ירואס אריב םלועה ךלס טיהלא " התא ךודינ י*י לי
 שלה

 םוי
 כ ץב לידבמה םלועה ללמ וניללח ל התא דןתי1

 - ןיב םימעל'לארלעי ץנ ו־ן^חל רוא ןיבי לוחל
 לידבמה ץ התא לתב :השעמה ימי תששל יעינטלו

 :לוחל שדק ץנ י
 : םאר ןעמ םגאזי הלדבה דןאנ

 ןת ברו ץראה ינמאמו םימשה לטמ םיהלאה לל
 הוה םימא^לל״ווחמטלו ם*נמ לתבעי :שוריתו

 לתא לערזלו לל םהרנא תכרנ תא לל ןהל
 ן םהרנאל םיהלא ןתנ רשא לירגמ ץרא תא לתשלל
 לעמ םלמז^ תכרב לכרבייו ידש יתאו יןרזעיו ליכא לאמ
 תכרב :םחרו םדש תבלב תהת תצביר םוהת תכרב
 גייהת םלוע תועבג תואת דע ירוה.תכירב לע ורבג לי
 לבדדולכרבו לבראו :ויחא ריזנ -וקלסלו ףסויי שא
 רגש ללהצמ לשרדוו לעל לתמלא ירפו לגמב ילפ לדנו
 דרע רד ןופ טייק״טעפ

 ז בוא רעקרע? ך ןעעד ךיד ץלאזייז וידעי ץיוו גוא ץדאן>לי$ גוא
 ץקב ךיז ץלאז בוא רעדילב עניד וצ ראה ןייא יי! ,ןדייה יך ריד וצ ןיקב
 ע^טנעב ענייד גוא ץטליש ךיא לעיו רעטלי# ע;יד ירד^יקטחע^ומ
 רד לאז גוא ןישטנעב ךיד לאז טא;רעגיטכאמלא דד גוא לאי םשם;עבי;
 < דד וצ םהרבא ןופ ה;רב יד ןיבעג ריד לאז גוא ןתיי'ןידעמ ךיד לא;נוא
 ריג ןע^רו טסאיה וד םאו;דגאל םאד ךיד ץברא ןיגנאמ וצ,רד טימ רך;יק
 יודג יד ףסוי 'וצ טגאזיג טאה בקה ל״י םהרבא וצ ןיבעגי; םע םאה טא;
 ׳יצ'עלא ץפלעה דד לאז ר? בוא רעטאפ ןייד ןופ טא; םעד ןופ חא םסאה
 ;וק םאור תובלב ד ןיינעב ךד לאז רע גוא טאג םימ ןיזעוויג חא ןדאה
 ד ןופ ךיז ןעהיצ םאוו תוכרב יד גוא ,ץגער,איומ חא םד ץביוא ןופ לימיה
 ו?רב ד זיא םאד רעטומ בוא רעטאפ ןופ תוכל$ ד ׳ן$נוא םעור יז םאור

 טקלאט^ינ ךיז ץבאה רעטאפ ןיד ןופ תובלב יד ,חטיב םי;|

 וי ןופ פא,ך םוצ ןייז ץלאז תובלב ערא ד טלעוו רד ןופ ךיוה ד ץפ ןיצגער;יד
 ן ד וני$ר השמ טאה תוכל3 ד טימ ךבהאי ף$וי ןופ פאק םעך ףיוא שור ץלאז
 וג״מפם טשטגעגיג *׳ 9
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 תבש יאצומל

 ך$דק ?8? י!*ן ־**8
 םחצס רדס 'לכו ילח לכ זןמס ; ריסהו !דןה?!מלי ״**>

 יי :ץראה ברקב ברל וגדר קחןתו םהרבא יתבא םשר
 ד1לא יי :ברל"םיטשה יבכוככ םודר שפנהו םכתא הביה םכיהלא
 *ורד*י רייד ח ר חא דרדיו םימעפ הלא םכב םכילע הפי םכתובא

 ¥ • ? ? " ו ¥ ז

 דזאנס ־ןורב ג הרשנ הת$ ךורבו ריעב התא ךור^
 תפו ךתמךא ירפו ך?שב ירפ ךורב :ךתךאשסו

 ויסחיו

 וירעמ ךד לא;בוא ץשטנעב ךיד לאז רע גוא ץבאה ביל ריד לאז טאג טז^עביג
 ץראקגייי ירע ןייד ןופ טפורפ ד ;יאךיוב ןייד ןופ טפתפ דןישטנעב לאזרענוא
 ןופ םעדאטש'י'ך גוא רעךניר ענייד ןופגנופראוו ראפ יד רייא ןייד נוא ןייוו ןייד נוא
 ריד וצ ןיבעג וצ ץ־סזטלע עץיד וצ ץרא־וושיג שאה רע םאו)דרע רד ףיוא ףא!ץ ענייד
 עכלעזא ריד ץא ןייז טינ טעוו םע ץדייה עלא ןופ רע^כ םשטנעביג ןייז טסעוווד ריינ
 ןייסוייז טינ ץוא טעוו תומהב עגייל ןיישיווצ נ־,א ןינאה טינ רךץקץיקן'ענאקםאוו
 עזייב עלא נוא ,טייהק״נארק עלא ןאמ פא ריד ןופ טעוו טאנ -"•יי הרקע ץיק.גוא רקע
 טעוו רע"גוא ןאק טינ ריד ןיא טאנ ייז טעוו לואוו זפםיידר וד טאוו םירצמ יד ןופ גא^ייוו

 :טנייפ ענייד עלא ףיוא'ןיבעג ייז
 ןטיטנעב לאז רד ץזייב םעלאיןופ טזיילינ םיוא ךימ טאה טאוו ךאלמ רךל״*י ך^לסזד
 עניימ ךיואינוא ןיפורינ ןייז ייז ףיוא לאז ןעטאנ ןיימ םאד רדנייק עגנוי יד
 ץא שיפ ד ירי םלעיי רד ףיוא ןדעמ ךיז ץלאז נוא קחצל גוא םהרבא ןעמאנ ם־ועטאפ
 ץועטש ף זא ךייילג טנייה טייז ריא םאד ט־ועמינ ךייא טאה טאנ דעייא טאנ ׳ה רעפאד
 טניזיוט ץירעמ ך אנ ךייא לאן ןירעטלע,ערעייא ןופ טאנ רד טאנ ׳י ליפ וצ לימיה ןופ
 עעךיג ךייא ףייא טאה רע יוו וזא ןדנז&נעב ךייא לאז נוא דנוציא טייז ריא ליפ יוו לאמ
 ריינ דלעפ ןיא ןייז וטסעוו טשטעביג נו'א טאטש ץא ןייז וטסעוו טשטנעביג ךח|
 וטסעוו טישטנעביג גוא המחלמ דד ןופ ןטוק טסעוו וד זא ןייז 'וסכסעיור טשטנעבינ

 ץיד ינוא בראקיץיי זיא טוקטנעביג ויינ" המחלו? רד ןיא ץי? םידא טסעוי 'וד זא ןיי.!
 עלא עא תורצוא ענייד ץא עופיקמב יד דיל ייב טאנ ןיטיביג טערי רע יי- גייס?
 ריד טעוו טאנ 'טאוו דנאל ןיא ןישצנעב ךיד טעו) רע נוא טנעה עקיר ננוקערט#
 ןייד ןיא ץגער ץבעג וצ לימיה םעדי רצוא ץ?וג ןייז ןענעפע רייד טעוו טאנ "" ןיבע!ן

 ןע״לשנאטסעווודגואטנעהעדדיןופקרעוועלאץשטנעבוצ נוא טייצ ןייז ןיא ךאל
 'א,צ י י " 'י 2״זקנ
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 תבש יאצומל
 ן^עמו ךל רבד ר#אב ךכרב ךדדלא כ יב ג הולת אל
 ךבו םיבר םרגב זולנמו טבעת אל התאו םיבר םיוג
 ןגמ ןיב עשונ םע ךומכ ימ לארש? ךרשא ולשמי *א
 לע התאו ךיק ךיב:א ושוךכלן ךתואג ברח רשאו 'ךרזע

 " ^ • י !₪₪₪₪₪

 םלוע תעושת ייב עשונ לארשי׳
 ךרדת

 םבי׳ל א יי םש תא םתללהו עובשו ילוכא םתלכאו . ,
 ברןלב יב םתעדיו :םלועל יטע ושבי אלו אילפהל םכמע השע ישא
 - ייודפו) :םלועל ימע ושבי אלו דוע ןיאו םביהלא יי דאו ינא לארשי
 וגישי החמשו ןושש םשאר לע־םלוע תחמ£ו הןרביןויציואיו ןוכשי

 תועבגהו םידרס ןולבות םולשבו ואצת החמ&נ י? :י החנאו תגי וסנו
 יתעוש:לא הנה :ףכ ואחמ:'הדשה יצע לכו הנר םכינפל וחצפי
 םתמאשו -־"השיל יל יהיו־ :ן הי תרמזו יזע יכ דחפא אלו חטבא
 וארק ליל ודוה אוהה םזיב םתרמאו :העושיה דיעממ ןוששב םימ
 יב " ורמז :ומש בגשנ יב וריכזה ויתולילע םימעב ועידוה ומשב
 לודג יב ןויצ תבשוי דרו ילהצ ? ץראה לבב תאז תעדומ השע תואג

 ט^עבינ ךד םא!ן טאנ ןעד >נ ןנןייל ןיפןאד םינ טסעוי אח רעבא ןידייה ליפוצ
 רא6 תונכזעו? ןיפראד טינ טסעוו וד נוא ץדייה ריפ ייב תונבשס ןעמענ טסעמ וד גוא
 םד ריד רעביא ןייעיו יי!*עבא ץזייה ליפ דעביא ץנישרעזויג םסעמ ול ,ןצעז
 קלאפ ןייא וזא שסיב וד ךיילכ ריד זיא רעוי לארשי ריד וצ רואוו וי^י ןיכימלעווינ
 רע תא ךיוא ףליה ןיד ]יפ רעצישאב ־ד זיא רע טאנ ךדוד ץפלאהינ טסרעוו ול םאוו
 ארוט םידנ ראפ ןענעקייל רד ןילעמ טנייפ ענידטייסיךרעפאה ןייד ןופ דרעווש יד

 :ץיזחצנמדשסעווודךיוהרעייזףיואןי1׳>ערטםםלאזודירעבא: י
 ריא ףליה עץבייא ןייא ףליה םטאנ שימ ץרעוו ןיפלאהינ וילעמ רארש" יך'^ לארשי
 טעמ גוא ץסע שעמ ריא נוא עילנ״י גיבייא זיב ןירעוו ט שעש ראפ טד טעוו '*י י
 ךייא םימ טאה רע םאמ טאנ רעייא ןופ ןעמאנ םער עברל טלאז ריא גוא ןיי׳ טאז

 נוא.גיבייא וצ ץעמ שמעק ראפ םינ ןייעיו קלאפ ןיימ גוא ןאטינ ןילא)ענילרעדנואו־ז
 ץק.נוא טאנ רעייא ץב ךיא נ?א לארשי יד ץשיווצ ןיב טא$ ךיא זא ץסיוו טעוו ריא
 קך '־ ניבייא וצ ןיועמ םמעש ראפ טינ ןילערר קלאיפ ןיימ גוא אד טינ זיא רערעדנא
 ד גוא גלעב ד ׳ןרעמ טויפינ ריא טעמ םולש טימ נוא ץי; םיוא ריא טעמ ריירפ טימ
 ץי^אלןדןילעוודלעפםעדן^כ..<־—.—* — * ־ *
 ראפ טינ דימ טכלאפ גוא ר: !יה ןיימ זיא טאג לידו •יבד טקה

 ך גוא טייקראטש יד ןעד ןי^טנעמ
 ךייא םערו סע׳ףלד ך קנורב ץלאווק ך ןופ ריירפ םימ ועסאוו ץפעע טעוו ריא גוא

 טעו?:ריא ""5*י !ייאויינ ץסעג ראפ ןענייז םאר הרות רד ןופ תודוס ןירעוו הלגתנ
 יי ןי?״מ? ןיזיימ ם?אמ ץעמאנ ןייז ןא ספור םאנ טביול׳גאס ןיגיזאד םעד דיגאו

 *ידי? *יז טלעמ עצגא;יד ץא יןילנישימ זיא םאד ןאטיג טייקסיורנ םאה רע ןעד *בצ&זע ז&זדי* ^ ימ חמ ע>י יעןמע£
 יי* ר ן׳־ןס י י ^ *
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 תבש יאצומל
 דל וניצר הז וניזולא הנה אוהה םויב רמאו :לארשל ש1ךר דן3ךן$ב

 :ותעושיב החמשנו הלימ א עךכ י; הז ונעישויו
 * רסא בורקלו קוחרל םולש םולע םיתפש בינ אךוב
 םישילשה שאר ישמע תא השבל חורו :ויתאפדו
 לחזועל םולשו ךל םולש׳ .םולש ישל ןב ךמעו דית ד(ל
 :דודגה ישארב םנתי דיוך םלבקלו ךיהלא ךר$ יב
 רשא 'לכו םולש ןתיבו םולש התאו יחל הב םתןסאו
 נ םולשב 'ומנ? תא ךרבל לל ןתיומעל זע לל :םולש ךל

 :הלדבה ןאנ םןאג אוצ תבש ןינאז קמ לאן*חעות ך

 טיט ,גניבעןרעש נוא טייסמקינ^עראב ןיפ 'טא; ,ןעזןלעיי עלא ןופ ררעה ״־לי״י ןויגך
 נע!ן םטיינרא םכמ ד זניא י ריש ןא בייס קיל} טיט בוא ןעקייתא? ןמ?ינ ןייא
 גיא דניז עיא ןופ'טועד;וזע;ב? ןירז,ןעלא| ריז?' ׳ ןעלייש ןיא ינוא אוצןא ןעטיק םאו}
 "יי" יי״י״ב "קנייס- ,'קטאהט ¥$17$ גוא דלוש׳ ,טנעלתא עלא ןופ ןייד ,■ןעךכרעש
 ןופ ז;וא נךע;נעע • ןעזןאהטלהאוו וצ גוא הך1ת ןופ ןןרעל םוצ ןעעע;רע נוא ״נ* ם-ממני
 גמן ׳עזיל ןיא 'ןערעה ןעלאןיי? ךאמ •ןעמ ןענייק תא דנאשקועש .םיגטננעק,טיט יד
 אנקמ טינםעעיק ןעלא; ריט בוא קיז אנקמ טינזנוא לאז 'רע;ךכ_ ,ןעניננועש נוא דירש
 גוא םולשרעשיא ,ןעגמ בינ ,רטאן רע;יצר'עהמעראב ,טא}רזקא בוא גינעק ךניא .ןד
 ןעטינ א לאליעל קלאש ןיד ייש יאשטנת םע רעעגוא׳משעטיענ ערעזניא עזאיקאקילנ
 ,היוא טלאה ינוא 'סלרנ ךאס ,ע;נעןגוא עקקעקע םעך ,ןיעק״נאדענ ןעוןוג א נוא הטאר
 גיא ןעלחיעס םעניד ואג קשענ רד טעע ־יע :ןעשיל#; טייסיע יסע איוי ,הטאל ץדליפרע
 קיא םטטיטזן׳ע? אוד :טזועט# רעךעיוו .;עללישוע רע םעוי ןע;יי1 המאל !עלעל
 דעעא רעוי .ט?יל ט;יי# ןענעוו ע;ייך ףלא גוא ,טללישךע דיד דועיי םע נוא לייהטווא
 נוא זוטאד ןעזןכע#א יאלועו קלאש ע?מינ ןיד ריש• תא יניא ריש ראש םנ# םע
 טא}נ ןעשעירזעענ חא םע איוי' ,םזנכיניצ ןרעוי הטאר ןייז לאז ;ןעק^לענ ןעזןנע# א

 םאונ םיסנ אד יחיד לארזעי ןופ םא{ רענילייה רעד קד ןויצ ןופ ץלעת יד גגיןנוא
 םעוי לאך!עיןופ רעכילסיא -״״ ןידעו}טרעפקאיג ןעוקא; ץ!םעוי ןאט רד טעוו רע
 ז א טפאהיג םיא וצ ץבאה ריט טאוו טא; רעזתא זיא םאד גאןנ ץגיזאד םת ץא קאז
 שנייה גיא טשאהיג םיא וצ ץעאה רדע םאו}שאנ רת זיא סאך ,ץפלעה וניא לא;רע

 :ףליח ןד טיט דקז ריט ןעייבפ
 עלא ך ןיצפעל עלא ןופ דידי עיינ ץשאטיאק הקוטית רעב םת לעוו ךיא גינ אךו2
 ץגאז םיא !ע ט;ייה יי.זץלעןו ןימ?ןעםוצ טנירקינטיא ףיוא ןבאה טאוו טייל
 ןיי;ןופ תועט ויא גוא הרוח ןיא טנואווינ ויא םאיק רע־ד טסייה םאר ץטייוו םת יצ
 םאק גיא טאנ יצ ןיזעוץג ברקע טניהאנ ןיפ ךד טאה טאוו םת יצ גוא ןא םניניי
 הקושת לעב םת יעדי ךיא תא טא; ם;אז וזא ךיילכ קנד עלייב ד ןאעינ ה;וטית
 רת ייתיע םת טעיידקאב טאה הריבג ןיפ טד?גא גיוא "ייי תורקע עקד ןופ ןילייק!
 םימ גוא קז?יקינ ףריה יצ דוד רד קנל!רינה םגא;גיא עקניפאווי;יד ןופ רעקצלע
 ןייד קד זערעעלעהעגיד וצ דרפ גוא רד יצ דירפ דירפ . ןישלאה ר? ץלעו}דך
 םעיוה יצ טצעקג ד םאה גוא קעויני;וצ יד םאה ־ךד גוא ץשלאהיג רד טאה םאג
 דד'ליימ ץבאה 2ל?וג יטסלא;ו!א ץנ**ן םלאז ריא גיא ־"יס" ליח םת ןיפ םייל
 דצ תא דירש !יי1 *לא| יניתנ זיוה ץד וצנוא דירפ ץבאה םסלאז וד רבעל טסעך
 • ק>אפ ץי1 וצ םייקראמ?׳ ץבע;לאז טא;׳ה .דירן ןייז לאז'שקאקו יד םאו;ן•■*

 :דירפ טיט קלאן ןד ץ9י=ק? יאז םא; ״, י
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 תבש יאצוסל
 .ןע^אנ ןיפ ןע&עסע;איד טועס?׳ע3 ׳ רעןגלעפ ןופ הויאד ןעל טעטכינועפ טאה
 ר? גוא דןור6זןי א ןע?ער?זן׳ ד ׳ סטכינ וצ דועיי רע נוא הטאר א ןעסטאר ייל :רעדעיוו
 ׳ רעןינ? רעז;וא טא; ,ז;וא ןעעע גיוא • טא;תא ז;וא טיט לדנ , טירפ־!? טינדלעוו
 ד ךאו ו עדענ ןיא גוא ךאיו איד !יא ,נ;ובע3רעש ןופ ררעה *ךנניצדעהזןיראנ ןופ רעטאע
 ןופ ןך?יט איד ,דלודע; ןופ ןועיט אי־ן ,ןערהא:ענגאל ןופ ןועיט איד ;טפיל ןופ ןועיט
 / גניזיילסיוא ןופ ןועיט ד ,טייןנפיח;ןופ ןועיוט איד ,דנאטזןדעע ןופ ;ו?יוט איל ,ןע;עז
 איד ,טפא8׳;עםםיוי ןיפ ןועיט איד ',ריילפ ןופ ןועיט איו טייקדאט# ןופ ןועיט איד
 אד ,(םילפויעעיא)גאטיהאוו ןופ ןועיט איד ,קילנ ןופ ןרעיט יל ;טייהניי# ןופ ןרעיט
 ןרעייט יל,ןגניז ןופ ןועיט ד,טייסכילקי?׳ע; ןופ ןועיט ף ^;ולסאתע? עטינ ןופ ןועיט
 סטפאיעגורק:ןופ ןועיט ף,ץגאיל הלות ןיפ ןרעיט יד ,ןהעזםיא ןייס ןופ ןועיט יל,תוכז ןיפ
 אייל ,ץנאלנסטפאןינעסימ ןופ ןיילעיט אד ,ץנאלנ םדנאטזיועפ ןופ ןועיט איד ,ץגאלנ
 איל ,דא;ע;'נוא טסנוג ןופ ןועיט איל ,דידטיט ןיפ ןלעיוט אייל ,קנינענרעע ןיפ ןונןיט
 ןופ ןועיט איל ,םעטינ ןיפ ןועיט איל ,טייהזייוי ןופ ןועיט יל ,ןעעעל 'טונ ןופ ןועיט
 ,געופיקסיא ןופ ןל?י1ט ד ,טייקממעוע; ןופ ןועיט ך ,ףליה ןופ ןועיט ף ,טייהנייל
 ןופ ןועיט יל ,ןגועל ןופ ןועיט די ׳עייהע ןופ ןועיט ד ,לעסימ ם:ע;על ןופ ןועיט יד
 ןועיוט ד ,םינטנעפ ןופ ןועיט ד ,גנובענועפ ןופ ןועיט ך ,עולוו ןופ ןועיט יד ,זייפזע
 םעטאנ ןופ קעיוט ד ,ננוהייצועט ןופ ןרעיט יד ,טייקרעעיז ןופ ןועיט יד ,טעיירט ןופ
 ,גנודרעגוע עטינ ןופ ןועיט יד',עואייר?עג ןופ ןועיט יד ,ןעעלעה ןופ ןרעיט ך ,ףליה
 ןופ ןועיט איל ,גנאזע; עעילייכפ ןופ ןועיט אד /הק^צ;טייקגיכעעידפ ןופ ןועיט אד
 ןופ ןרעיט ד ,ןעטואצוע ןיפ ןועיט יד ,ןהעןסיא ןעעלאטז?'ןיפ ןועיט יל ,טייקנילידד
 ןועיט איל ,דירפ ןופ ןועיט ך ,נ;ולייה עשעאקלאע ןופ ןרעיוט ד ׳ןעלייו ןעטיליטסני;
 ןועיט יל ,טייקליטזע ןופ ןרעיט יד ,עמכרכאנ עטינ ןופ ןועיט יד ,הטימ ןעעילהיריפיןיפ
 םע איו ,גנוטער ןופ ןלעיט יד ,הןוט׳ת ןופ ןועיט יל ,טע?ע; ןופ ןרעיט יד ,הרות ןופ
 ןיא גנוטסעע דעיי! ,טא;ןופ חא ע;יטכערענ יד ןיפ גניטער ד נוא :ןעעיוזן׳ע;טהעטטי

 עזיי3'ןיפ ןעפיילטנא יד שאל רע ,ןפיילטנא יל טפלעיןו טא;נוא .קילנניאיןופ ט ייצ דל
 םןנעדטמי טא!;טא; :טהעטט׳ דליו .םיא ףיא ןעעאל ייז לדו ,יל טעסיעי גוא ןעזן׳נעט
 ןעהעןע;ןע;א!ד טלעו״ו ןעק.ע עלא נוא ,רקלעע עלא ןופ ןעניא יד רע ד;אל ע;ילייה'ןיי!
 ןעעאה איד ,ןעזןע?.יפ ע;יד חפ עטיטט׳ איל :טהעסיע רעליוו .טא;ךנוא ןופ גנוטעל יד
 טלעטזע טא;יוו ,גיא ןיא גיא ןעהעז ייז לייו ,ןעטאזוצ ןע;נך ד ,ןעיירזן>יצ ןע^אפע^א

 דיףיא ןעיל םע ןדע יוו :קוספ םעגעעיוין׳ע;םעל טא;זניוא ייפרע .י ןויצךיא רע־ץוו
 ,םעטינ ןאטעוזרע ,ןעלדפ ןופ טכילנאנ %יר3 לע ,רעיויק םעיל חפ טדס יד תעע
 ןופ ע1ן?׳רע י7 גינעק.ןעלא״ע;זיאטא;קד'ןויצייצ,טנאן רע ,ךליה ןופ טלהעערעל דע

 :הלט ןטא •רעריק א ןעעענ ךיא רעי םילשורי ,אל ן';יי1 טא ןויצ
 :דסאיו .תיזכל אלא 1״אמ מ״וא (אתכלמ תבש דובכל) םיגוס םילכאסב ונחלש רדסי ג׳חאו

 :אכלמ דוךד אתדועס איה אך

 הנבל שודיק רדפ

 הע אוה י? " ם8י ת^ז וללהן :םןמ#ך לעז? ־^>א םדג-דו םי!^ה ישן> והוללס
 :רובג^אלןיןת;קס ם?על דעל םליהמו :וארבנן

 : ללכ חב ייארי אל ךדבל ליחתישכו ךרבל ליחתיש םדוק תחא חיאר האריו וילת ־ייאיו

 םלועל ךלס ינדידא : התא ךתב
 לכ ויפ התעו םיקדש ארב ורמאסב י ^

 םאכצ
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 הנכל שודיק רדס
 םאבצ

 1 ז

 תמא לעופ םנוק ןוצר תושעל םיחמשו םישש
 תרטע שדחתתש רמא הנבללו תמא ותלעפש
 שדחתהל םידיתע םהש ןטב יסומעל תראפת

 :ותוכלמ דובכ םש לע םרצויל ראפלו התומכ
 : :םישדח שדחמ יי התא רורב

 תשלש

 , ,,גי/ניאו ךדגנכ דקה ינאש םשכ
 ....םהילע לפת :הערל יב עוגנל יביוא לב ולבוי אל
 לדגב ךעורז ומדו ןבאכ :ןבאכ ומדי.ךעורז לדגכ דולפי

 :לפת םהילע התמיא דחפו
 ךררבס

 ס לאךשל ךלמ דוך
 םולש םכילע

 ם״נ :ןמא 7לארשי י לכלו ונל אהל בוט לזמו בוט ןמס
 :תועבגה לע ץפקמ םירהה לע גלדמ אב הז הנה ידוד לוק
 רחא דמוע הז הנה םיליאה רפעל וא יבצל ידוד המוד

 :םיכרוךה ןמ ץיצמ
 םדיש השע :י שעמ ףזע :ירזע.אב:ןיאמ םירדס לא יניע.אקא תולעמל ריש
 רמוש ןק:י **לו םונ:אל הנס :לקמש םונ:לא ףלמ םומל ןת:לא :ץראו
 :סל:ל3 תרד הכ;?:אל שמשס םמוי :ףגימי ד:לע_ףלצ ״ לקמש :י :לארשל
 :םלוע דגמ התעמ דןאובו ףתאצ רמשל :::ףשיפנ תא רמש:עך לכמ לןךבש:*
 והוללה ויתרובגב והוללה :וזע עיק־ו? והוללס ושדקב לא וללק היוללה
 ףתביוהוללה :רונכו לבנב והוללה ר?וש עקתב והוללה :ולדג ברב ׳
 :העורת ילצלצב והאלה עמש 'ילצלצב והוללה :בגעו םיענב והוללה לוחמו

 :הרללס ה:ללהה המשמ לב

 לארשי וכז אל ילמלא לאנ־דצק יבר יבך ארק
 םעפ םימשבש םהיבא ינפ ליבקהל אלא ז ־ז

 והנירמינ ףכלה לבאי רמא .םיד שלחב תחא
 דמעמ ר ט״זנסכ
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 הנבל שודיק רדס
 תקפרתמ רבדמה ןמ הלוע תאז ימ :דמעמ

 דדלאו י יתלא יי הינפלמ ןוצר יהיו :הדוד ׳ לע
 • • • י 1 1 • 7 • • • דז •• * • • •ץ ך■ • • . — •י • • * •• הב היהי אלו .הנבלה תמיגפ תאלמל יתובא

 רואכ י הסרה'רואכ הנבלה רוא יהיו .טועמ םוש
• • • • • • 

 .םילדגה תראמה ינש תא םיהלא שעיו רמאנש יי
 תא ושקבו בותכש' אךקמ ונב םוקתיו

 ,..ז ,. דיוד תאו םהי׳רלא
 :ה^ו ונתא וינפ ראי,ונס־ןבר וננח: שחלא :רי!? רומזמ תוניינלב חצנמל
 ףתוי םי,דלא םיטע ףודוי :ךתעומל םי.1נ ל;? ףכדי ץראב תעדל
 םחנה ץראב םיטאלו רשימ םימע טיפ^ת יב םיסאל'וינלריו וחט&י :םלכ םיטע
 םיחלא ונסרב: הלובי הנתנ ץרא :םל? םיטע.ףודוי"םיחלא םיטע ףודוי ־ : הלס

 !"ק "־ל" ־ל*׳ ינמי .י•;. .ינ^ :ץרא יןנ^א רב 1ח1א ואריר םי,רייא ונגך?ן :וניחלא

 בלול תליטנ
 • 1- • ?- יא • ו - ימי יי י * ▼יו 1▼ •ייא• ^ ? •• ו• וו••• -1 רעהכאג נ וא 6ארא םוספ םער םדו םנאה רנזקניל רעד קא רעיי• גורתא םעד קסענ וז ןעס דעחינ נורתא ם^נלנ ןמ תמ
 טיב גורחא םער םוא קוב םדעןנ רעהכאנ בלול תליפנ לע חכרנ איד םכאס קמ גוא םנאח רעטכער רמו קא בלול ם עד

 : קמאז מ גורתא ןיםיס בלול םעד ליקאשא םינ ןלס תא ףיורא םום0 סעד

 ׳ בלול חלסנ לע.ונאו ו%?3 ונקרק ר$ן םלעה ךלס טיהלא ץ ,דקוע ךח?
 :וניחת■׳ ח ברב יד ביוא קמ םנאז גורחא ם*׳םמב ןעמ קוי לאכ ץסשרע םעד

 ג <ךמ ןסזל ונע/נהגטסןנו ונתה^יםליועה ךלק'טדולא ;י ,רתא ךוריג
 :גורתא םער ןופ םוסי םער סא טבייג ןמ קוו ןעמ םגאז הנתת איד

 ריס ןילא;ליפ5ן םעד ןופ ץהע;י; טאה הוח לייוו טלעוו רדיןופ ראה רד ם^וע לז^ ונויח
 לאקטסנעך טלאוו ךיא ןעיו נוא ןמראסש יצ תאר^קיא רזא ןדייל ר^ייוו ע^א
 זא ליואוו 1זא ליפ^ םעל ןופ הא;זך קיק.ץבא׳ד 'טלאווינ טי;יאדמ ךיא טלאוו ןעעיג
 חא רגן תסחס נע$ ץ3יז ע?.ןאג טאהיג ה^ה ץיק.טי־;גורתא םעך ןיפ ךיא באןד דנוצא
 הןגתנ אד ץוש זיא ה^ר אנעשוה ןיא טנייה וליפא גוא ז־ןויצס ןייא אוצ ןיואוויגןיינעץג
 א1זא גוא םיא ןופ ןי^ד אוצ האמ קז^ח ןייק_טי;ךא;ךיא באה ץגעוו םקעך ןופ שיוא
 םע־ן חפ טאמי;ךיא טלאוו האמ גיגייוו וזא םוטפ םעד ןופ באה ךיא םאו; הא;ןד גיגייוו

 : ץפא^ אוצ הא;ה ץסא^ ראפ טקאה אוד םאוו ליפנ?

 ללה רדס
 געם ץיג יך תא .חולב• געם עד*ינ .חס• ןוס גלמ אייחז עזנ*׳ך1 ך .ללד ץנאנ םנאז קמ עכלעוו געס יי קנ**ז סוס
 :ללח 1לאח ןעס םגאז^חסס גמ עטזעל יד גוא חס• דדומה לוח*גוא •דוח שאר רעבא .חן^ו ץגאנ ןי וא תונ^ ק•

 •'-".רקי רן% ,ם?עה ךלס יניהל* " התא ךחב
 :ללהה הא א1ךךל ונוצר ויתוךט;

 זגרא םאהרעסאוו םלעוו ־ועד ןופ גדיקדדטא;רעז;וא טאג וטקיב םייוליג לןו־ר?
 : ללה םעד ק^קיל וצ ןיטאבי;זנוא טאה גוא תוצס עגיי1 טימ טגירייהי;
 היוללה • ר
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 ללה

 םש יהי ר םש תא אלה-;
 חרזממ :םלוע רעו התעמ ךרבמ
 יי םלג לב לע םר :יי םש ליהמ ואובמ רע שמש
 תיבגנה וכזאא "כ דכ :ורובב םמשה למ

 םמשב תוארל ילפשמ :תבשל
 וישוהל ןויבא ם־ך תפשאמ לד ־טעמ ימיקמ
 תיבהתרקעיבישוט :ומע •בתנ םע שבימ םע

 :היוללה החמש םינבר םא
 התדו :זעול ססמבקעז תיב םירצממ יותשתאצב
 סוניו האר םדך:וית ,.״ . .״. . .

 :ןאצ ינבכ תועבג םיליאכ ודקר 'םףהה :רוחאל בוסי חרדד
 ודקרת םירהה :רוחאל בוסת ןדריה סונת יכ םדד ךל המ
 ינפלמ ץראזילוח ןודא ינפלמ :ןאצ ינבכ תועבג םיליאב
 :ןמאנ םטאנ טביול נוא םיא םביול טכענקשטאנ טייז ריא םאו" ןימי ריא יללי הלללה
 זיב טנייה ןוט טביולינ ץיז לאז ןעמאנ םטאין ,ןבייי םיא ריא םלאז וזא גוא י׳יי
 טיינ זוז יד םאוו טייז ברעמ זיב ףיוא טיינ ןיז יד םאוו טייז חרזמ ןיפ ""־י־ :גיבייא
 םאד רעקיעפ עלא ףיוא ץביוה רעד ויא טאנ ־־י :טביולג ןעטאנ שטאנ זיא רעטנוא
 טאנ רעזנוא יוו וינע וייא וזא זיא רעיו י־ :למיה םעל ףיוא זיא העבש ץיי ןיפ גמאור
 טראפ ־ש זיאיילי״־עי :למיה םעדףיוא ןיציז וצ ץביוה רעליץזטאה רע עשטאח

 :דרע רד ףיוא בוא למיה םעל ףיוא ןאטינ טרעוו םאו״ ןיקוק וצ ןיגיוא ע;ייז ייפשמ
 םעד ןופ*.דרע רד ןופ ואמורא םעל ץיעטק *ןייא ימ.טבאמ החגשה ןייז טימ י*"
 ןיראה עטסעב יד םימ ןיציז ייז טבאמ גוא יני״י׳יל :ןויבא םעל ףיוא רע טבייה טשימ
 םאד בוטש ןיא הרקע ץיא ןעתיב זיא סאוו ד ץציז טבאמ רע יני״י :קלאע ןייז ןיפ
 גואמיז דזיליירפ רעדניק יל טימ רעטומ יל ץרעוו רעלניקץבאה לאז איז זא טמייה

 :םאנ טביול םורל
 ןופ דניזיג זיזה םאד זא םירעמ ץפ ןעננאנינ םיורא ןענייז לארשי ד זא לייי״י תאצ?
 דד ןיא ח״ה :םירצמ זיא םאר זעול קראפ םעל ץפ ןגנאגינ םיורא זיא בקעי.
 ןייא ןתאיסיג ןענייז ילארשי עלאנואקלאפ גילייה ןייזי הדוהל םבש ןייאוויכ זיאטייע
 ןעמוהיג ןענייז ןידוי יד זא ןיהעזינ טאה םנ רל ־י" :ייז ףרא טניטלעורג רע םאוו קלאפ
 זא טייצ רד ןיא׳ןיקורט ןיראווינ זיא םע גוא ץראייינ ץפאלשנא רע זיא ץירא םיאןיא
 :רטניהא טרעקיג קעווא רקז רע טאה ןדלנ םוצ ץלוי יד םימ ןעגנאניג זיא ע^והנ
 שנרעטיצ תמהמ דרימ ך יוו יזא ןעגנתפשינ גלעב ד ץבאה הרות ןתמ תעשב יי־י״י
 טגערפ'ןעמ יוו רזיילב יס:ףאש ענמי יוו וזא קננורפשיג ץבאה גועב עכיוה יל נוא
 ךיז וטבאה טאוו ץחי וד ,ןדאיייב ץפאלמנא םסיב וד סאוו קמינ ייי זיא סאו^ סעל
 גוא רדיוו יד יוו וזא קננורפשיג ריא טאה טאוו גלעב ריא "•"י :דטניהא טרעק״יגמוא
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 ללה רדס
 :םימ וניעמל שימלח ם:מ םגא רוצה יכפוהה :בקמ הולא

 :םינ םאד *ןעמ םנאז חס8 בעמ עסמל איד ןדא גוא ז*ם דעומה לוח נ יא *רוח ש#ר ם ••א

 המל :ףתמאילע ף־זשחלעדובכ ןת ףטשל יכ ונל אל :י ונל אל
 ץפח רשא לכ םימשב וניהלאו :םהיהלא אנ ה:א סדנה ורמאי
 ורבדי אלו םהל הפ :םדא ידי השעמ בהזו ףסכ םהיבצע :השע■
 :זוחירי אלו םהל חא ועמשי אלו םהל םינזא :וארי אלו םהל םיניע
 * םהומכ :םנולגכ וגהי אל וכלהי אלו םללגר ןושימיאלו ם,לךי
 תיב :אוה םנגמו םרזע ייכ חטב לארשל :םהב חטב רשא לכ םהישע
 כ״ע:אוה םנג טו םרזע ייב וחטב יי יארדאוה םנגמו םרזע ייב וחטב ןרהא
 :ןרהא תיב תא ךרב;לארשי.תיב תא ךרבי ךרבי ונרכז 'ייי
 םכילע םכילע' :י ףסי :םילדגה םע םינטקה ך יארי.ךרביז
 םיימשה :ץראו םימש השע ייל םתא םיכורב :םכינב לעו
 אלו הי וללהי םיתמה אל :םדא ינבל ןתנ ץראהו ייל םימש
 ייז יוו דזיילג -*1־:ףאש עגנו'יד יוו וזא קננורפ^יג ריא טאה טאוו תעב עכיוה ריאי
 ראה םער ראפ קננורפזלנ ץבאה ריט נואץראוויג ץפאלטנא ןענייז'רי*ה ץרעפטנע

 ט־ןעק רפ טאה טאוו ■־*■־י :בקגןי ןופ טאנ םער ראפ דרע יד ןיפאשאב טאה טאוו
 טאה ןייטש ןיטראה םער גוא ץיא 'יזיז טליטאז רעטאוו טאוו טרא ןייא יוו ןייעש םער

 ׳ :רעסאוו ןילאווקןייז לאז םע זא ט־ועק.ראפ רע
 בינ ראנ דסח ונוא טימ ןא? טאנ וטסלאז טייןהיטכעךינ רעזנוא ןיגעוו ןופ טינ י* אל
 :תמא ןייד 'טימדסח ןיידתשדמ ץרעווטרהיןינ לאז רע זא ןעמאגןייד וצ דובכ
 רעבאינ-הל״מאג רעייז ויא ואוו ןיגאז םילולג ידבוע רעקלעפ יד ןילאז טאוו ראפ "־ל
 דוליב ערעייז ץא םלמע :טיענאב רע םאוו רע.טוט םורל לימיה ןיא טציז טאנ,רעזנוא
 נוא'רעבליז נוא דלאג ןופ ןיראוויג טכאמינ ןענייז ייז לידו אדטינ חוטימו? ןייק״יזיא
 ןידייר טינ'טראפ ייז ןענאק לומא ץבאה ייו עשטאח ׳י* :םבאמיג ייז ץבאה ןישטנע׳?
 םינ ןעגאק נוא ןירעיוא ץבאה ייז ם-״י :ןהעז טינ ייז ןענאןה ןיניוא ץבאה ייז עלטאוד
 קנעק/דנעה ץבאה ייז עטיטאח םי״מ :ץקעמ^טינ ןענאק.נוא זאנאןיבאה ייזןירעה
 טינ לוק ןייק״ןיבאה ייז ץינ טינ ןענעק״נוא םיפי ץבאה ייזדןאז םול ןייק״ץפאט ןא טינ ייז
 ייז יוו ןייז וזא ריוא ץלאז רעדליב יד טכאמינ ץבאה טאוו יד םה-סנ :זלאה רעייז ץא
 :ייז ףיוא ןוחטב ץיא ץבאה טאוו עלא ןייז ץלאז וזא גוא ןי־ןייר ןענאק,טינ ץ׳לאז ייז
 רזזייי מ* רומיז זיא רע רייוו טאנ ויא יזיז וירטביז ראפ ראר&י יד רטיגא לארש*

 * וז • 1 *

 רעייז זיא רע לייוו טאנ ץא ךיז ןידעכיז ראפ ןרהא ןופ דניזיג זיוה םאר "נ :רציציאב
 טאנ ץא ךיז ץרעקיז ראפ עןיט?ראפש5אנ יד גוא ־*יי :רצישאב רעייז נוא רעפילעה

 :רעצישאב רעייז ינוא רעפלעה רןןייז זיארע לייוו
 רע ןוןיטנעב רע לאז ןעזןעוו ,ן^יטנעב רע לאז גיבייא ןופ זנויא טקניידיג טאוו טאנ ץ
 ןופ דניזיג זיוהיטאד ץטיטגעב לאירע לאך!ץיןום ד״ניזינ זייוה םאר ץישטנעב לאז 'י
 יקי• :םיורג זיב ץילק ןופ טאנ'יפ ארומ ץבאה טאוו יד ןיעטנענ לאז רע דיני :ןרהא
 טצלעבנ ןייז טלאז ריא ־י־יינ:הכךב רדניק ערעיייא ףיואנוא יקיא ףיוא״ןרעמ לאז טאב
 וצ'■וחלמ זיא ליו?יה רך עשטאח םימלהיע גוא לימיה ןיפאשיאב טאה םאוו טאנ וצ
 יד יי *:וצ1טנעכ יאדמ רייא ־ע טעוו דרע רד *ודא חיגשמ טראפ רע זיא גנואח שטאג

 *ו&יו* ׳ד *
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 רדס
 ג הרללהס^ע דעןהתעמ זימךרבנ ונורנ^:המתידך1י לכ

 :םינ םאד קסיסנאו חס• עזי מננחא א־ך ןי1א נ1א חם8 דןום.ר לוח גוא שדוח של<ר םוא

 :ארקא ימיבו יל ונזא הטה'יכ :ינונחת ילוק תא יי עמשל יכ יתברא
 :אצמא ןוגיו הרצ ינואצמ לואש ירצמו תומ ילבח ינופפא

 טג יי יכ יכיחונמל ישפנ יבוש :עישוהיילו יתולד י;,םיאתפ רמש
 י״הדמ ילגר תא 'העמדןמ יניע תא תוממ ישפנ תצלח י? ^לע
 דאמ יתינע ינא רבדא יכ יתנמאה :םילחה תוצ־ואב יי ינפל דקהתא

 " י ז ן ־ יד

 ־׳ע :בזכ םךא.ר לכ יזפחב יתרמא ינא
 םשבו אשא תועושי םוכגילע יהולומגת לכ יד בישא המ
 רל:י ג ומע ילכל אנ הךנ5 םלשא י;ל ירדנ ;אר!קא ;י
 ץרעלינ םאוו עלא גוא ןעמוק טעוו םאוו הבוט רד ףיוא ןיביור טינ טאנ ןילעוו עטיומ
 זיב טינייה ןופ טאנ ץביול ןילעוו רייט רבא ייי״י :ןיביול טינ טאנ ץוא ןירעוו רבק_ןיא

 :ץטייעיעלזי טאנ םביול םורד גיבייא
 לוק ןיימ וצ טלעה רע םוראוו טאנ ביל'באה ץא טגיאזינ טאה יןלטה דוד יתבהא
 עניימ עלא גוא רייט וצ רעיוא ץיז טגייגינ טאה רע םוראו׳ו ־־ :טעביג ןיימ בוא
 ידי דיו; טליגניריגמורא טאה םע זא -ני־״י :ונז ץמ רע טרעה ןיפור וט ץא טאוו געט
 ץמ טאה םע תא טביירגינ'ץטיטאה בורג םער ןופ תורצייל עא טיומ םער ןופ נאטייו]
 ט־טאנ ןיפורייג ןא לאמטסגעד באזז ץא זא "׳בי :טייקרעיורט גוא תורצ טכיירקנ
 :תורצ ןופ בייל ןיימ ןענירטנא דןא!5 טאנ ץל טעב ץא טנאזיג באה ץא בוא ןעמאנ

 ■רד ןייא טסיב טאנ רעזנוא •יד גוא קידצ'ןייא גוא ןונח ןייא טאנ טסיב וד םחאוו ח*י
 .טינ לכל ן״ק_ןיילא ץז ןיבאה טאוו ןילאג יד טסטיה טאנ וד בוא ■*־״:רעגיטערא?
 לאזיטסנעד ץא באה ־־י׳ :ןיפלאהיג רימ רע טאה םורא ןעוויג ןיב ץא זא ןימיה וצ
 טאנ םתאוו גגואור 'ןייו? וצ םוא ץז רעק בייל ןיימ וצ םגאזיג ןוחטב םיורנ תמחמ
 ־לבקתנ הלפח 'ןייד ץוא זיא טנייה גוא גנאל ןופ ןעוויג דסח רמוג דיל ףייוא טאה
 גיוא 'ןיימ׳טיוט םעך ןופ בייל ןיימ ןיגיוציגסיוא וטסאה גיבייא ןופ םוראוו ינ :ץלאווינ
 רא? טיג ןילאז ייזיץסימ ראפ וטסאה םיפ עגיימ ,ןירערמ ןופ ץטימ ראפ וטטאה
 ץוא טנייה ץא ןיב םורל דליי", :טלא רערנא ןייא ףיוא טרא ץיא ןופ ןירעוו ץסייוטע

 •עגידעבעל יד ןפלווצ ןייזלעוונוא לארשי ץרא ץא טאנ ראפ ןייג לעוו ץא זא חוטב
 טאה ןעמ'תא לארלי ץרא ן* ןיבי־וט'ראפ ןעוויג ץב ץא טאוו רעילפ יוו וזא טינ
 הנומ^ז סיורג ןיצראה ןיימ ןיא קוויג זייא םע יי־״י :לאמ לפיוו ןעןגרה טלעוויג ץמ
 באה ץא ז^ תעפיב י" :טגיגייפיג רעייז ןעוויג ןיב ץא תעפיב טעריג באה ץא זא

 .באה הנבמ עסיורגץיא ןיא ןעוויג ץב גוא יןלטה רואש ראפ ןיפיולטנא וצ טלייאינ
 ץק'לערו'ץא 'זא טגאז טאוו טיטנעמ רעכילטיא זא טגאזינ טרא$ לאמטסנעד ץא

 :ןיגיל 'רעיטגאז ןייז טינ תוכלמ
 םאוו תובוט תולוטנ עלא ראפ טאנ וצ ןילעק.םוא ץא לערו הנתמ ןייא ראפ טאוו ה$
 נוי3'ןיא ןיגארט ץא רעוו םיב$נ טימ ריפ ־ועבעב ץיא ■>״:ןאפיג ריט טאה רע
 דקא דעוו ןען?אנ שטא^ גוא ןאטיג ריט טטאה וד טאוו חועושנ יל ןינעוו ןופ טידקמזז

 ךיא לערו טאנ וצ קחויג ילע באה ץא'טאוו םילדנ יל ייינ ץוןור ןא ראז^פסנעד
 זאועהעזינ באה ץא יק :םנ םעל ןד םסרפמ קלא? ןייז ראנ ץגעןנטנא ץלאצאיב ד

 םע מד¥יס
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 ללה רדס
 ךדבע ינא ךדבע ינא יב : הנא :וידיסחל התומה י? יניעב
 : ם^בו הדות חבז חבזא ךל :ירסומל תחתפ ךתמא ןב
 תורצח? :ומעלכל אנ הדגנ םלס׳א ללי ירד? :ארקא

 :היוללה ש
 ?וללה

 ¥ ■*׳ • 1

 דל ודוה
 א? ורמאי
 אנ ורמאי

 ז די יככותב ץ תיב
 !ילע רבג יכ :םיסאה לכ והוחבש םייוג לכ יי

 ־׳ ־׳ :רדללהםלועל:תם^וי־
 ודסח םלועל יכ
 ודסח םלועל יכ
 ודסח םלועל יכ
 ודסח םלועל יכ

 לארכיי אנ רמאי

 חוטבמ7ייב:תוסחל בוט :םדאב חוטבמ ייב תוסחל
 ץגימייע םוא ץיא םידיסח עבייז ףיוא קגניירב וצ ץגיוא שטאנ ןיא דעווש זיא םע
 םאוו דסח םעד ףיוא םא; ץביול ךד וט ךיא ״*:ןאטיג םיסג ליפ רע טאה םחד טיומ
 ןיב נואיטיכעגקןייד ןיב ךיא ליימ ראנ םישעמ ע;יימ תמחו? םי? ןאקיג רימ םסאה וד
 וטסאה םורד בוא םסגיד ןייא ןופ ד;יס ץיא יוו וזא ריד ץגעקטנא ני;עט רעמגיא

 ןא ייעמ נואיהדות ןברק,ץיא ןיטכעש ךיא לעוי רמ וצמ :ןידנוב עגיימ טניפעינ
 ךיא דערו טא;וצ קוויג רדמ באה ךיא םאוו םחד? עגיימ *י״נ :ןעמאנ שטא;ץפח
 ןופ ףיוה ןיא טייטש ריא םאוו ערא ריא "ימס :קראפ ןייז רא;ץנעקטגא ץלאעאע

 :ןאעי;רימ טאה רע םאוו ם;םעד ףיוא טא; טיביול םילע׳תי ןיא זי1ד שטאג
 ףיוא טק־ואטשיג ךיז םאה דסח ןייז םחאוו ינ :טא;טביול רעקלעפ עלא ריא וללה
 ץי1 גיטעאהראוו םייאמ רע טאוו טא; ןייא גיבייא ףיוא זיא ירע גוא ז;וא

 :טא;טביול םודו החטבה
 זא יי״י :דא;י;ןייז זיא גיבייא ףיוא גוא שטוג טוט רע סוראו; טאג וצ םבימ' ׳*> חוה
 תוזז םאר יי״י :ורטה םלועל"י3 ץגאז לארשי מ ןילעוו ןעמוק טגהו היוא;מ
 ןילעוו ע;יט?־ואע ש״טא;יד 'ייס״י :ודסח םילל י3 ןיגאז ךיוא ץלעוו ןרהא ןופ 'ד?יזי;

 ודסח םלועל יכ ץגאז ץוא

 ןיפורי;
 ךיא באה ןעווג גץיא רימ זיא םע זא טא; 'ןופ דסח רד זיא םד ךלמה דוד 8
 ףיוא ןילעטשטכאמיג ריס טאה גוא טרעפטנעיג םאנ רימטאה טא;'ו:
 ץא באה ףליה וצ רימ ןערדיק זיא םא;זא ׳■י :ץלא? טיג לאז ץא זא טרא ץמיילב ץיא
 זיא טא;'זא ל :ןאט שטנעמ ןייא רימ ןאק.םאוז םוראוו םענייק_ראפ טאהיג ארומ טי;
 ץא באה המחלמ* רעד'ןיאףלה וצ ריט ןעקוקיג ןעגמ םאוו ךוצףליה וצ ןעוויג
 טאנ ןיא ץז ץצישאב וצרעסעב זיאשע ב■ :םוא;וש עגיימ ץא המק;ץיא ןעהעזיג
 ץוא ךיז ןיעישאב רעסעב זיא םע *יי :ןישטעמ !"יא ףיוא ץבאה ןוחטב ץיא רעדייא
 ךימ ץבא,ד םאמ רעקלע? עלא י־ :ץרעוד מ ףיוא וליפא ץבאה ןחמב'ןייא דדייא טא;

 טלינגיריגמורא י ׳י *יקס
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 ללה רדס

 :אנ העישוה יי אנא
 :אנ החילצה יי אנא

 7 * : ־ 75 7 7

 םג ינובס :םלימא יכ ״ םשב ינובבס םלוג לכ :םיבידנב
 שאכ וכעד םירובדכ "ינובס' :םלימא יב ״ םשב ינובבס
 :ינדש ייו לופנל ינתיחד החך :םלימיא יכ לי םשב םיצוק
 ילהאב העושיו הת לוק :העושיל יל'יתמר הל תרמזו דב

 :יליח השע יי ןימי הממור יי ןימל :ליח השעי י;.ןימל םיקידצ
 תוזבלו הל ינרסי רוסל1 :הל ישעמ רפסאו היחא יב תומא אל
 הז :הל הלוא םב אבא קדצ העש יל וחתפ :ינכתב אל
 יל'יהתו ינתינע יכ ךדוא :יוב ואבל םיקידצ ליל רעשה
 !בא :הנפ שארל התיזו םינובה וסאמ ןבא וייא :העושיל
 השע םויה הז *־־יא־־ :וניניעב תאלפנ איה תאז התלה לי תאמ

 ״:ס החמשנו 'העיגנ לל
 :אנ העישוה יי אנא1 ״ י :אנ העישוה לי אנא
 :אנ התחלצה יי אנא :אנ החילצה יי אנא

 7 7 * : ־־ 7: 7 7 7 7 * : 7: 7 7

 ראה יי1 לעמ ךיא זא ןעז^אב שטא;ףיוא ןוחטב ןייא ךיא באה טליגניויגמורא
 ץיא ךיא באה ןעלגנירטורא לאמ עקלשנן ךיש ץלעמ 4 עשיטאח יניב־ :ןי־חי;^
 ךימ ץבאה ייז'עשקאח •מ* :ןיד יי :שי ראפ ייז לערו ךיא זא ןעמא;זעטאג ףיוא ןוחטב
 וזא ןיירק ע;ייש ןישאר ראה ץבאה ייז עש;טא'ח נוא ןעץב ך יוו וזאטליגניריגשורא
 ןוחטב ןייא טראפ ךיא באה ןיש׳אל ראה ךי; טרעמ סאמ רעןרעל יד ןופ ■קייה םזת יוו
 ץשיוטזץייג ךישןי׳יואה ייז עשפאח "׳יד :ןדיי;# ראה ייז יעור ךיא זא קמאנ םטא;ףיוא
 טא;םאמ םד יי :טקה ערעיי] ןופ ןיהליאהי;טלאפ טא; רימ טאה ןילאש לאזךיאזא
 :חכ# ןייז ;גגיז לאז ךיא בוא טייקראמ# ץיז ןדיימ יצ ןעוויג זיא ןיפלאהיג ריש טאה
 גוא גנאןיג ןויפ רוק ןייא םיקידצ ןופ ןיסלעצי;ך ןיא ץדעמ טרעהיג לאז םע נוא ל?
 עט?עך םטאנ ח־י :תורובג ןאטיג טאה ט;אה עקקער ש?א;ןי;אז ןילאז גוא ףלה ןופ
 אלעוורובנ ןאטיג ךיוא טנייה טאה טנאה יד ןיבייהרד גיבייא ןופ זיא איז םאמ ט;אה
 גוא ןיבעל ךאינ לעו;ךיא םתאמ םיאנוש יד ןופ טקה יד ץא ץהראטש טי;לעןו ךיא
 לא;םע זא םירוסי טיש טפארטשג ךיש טה טאנ י*־:טאג ץפ קרעמ יד ןילדז ד לעי}
 וצ ט־ופטקיג רביא טינ ךיש'רע טאה טיוט םוצ רעבא דניז ע;יימ ףייוא הרפכ ץיא ןיי!
 קטוק לאז ךיא !!לקמה היב םער ןופ* ןירנןיוט יד ריש טניפע םורד יי׳*:םיאץ{ע עקש
 יד 'זא ןיראוויג טבאישינ ךאר זיא טאנ ןופ רעיוט רד " :ץקול טאג לאז נוא ייז ץא

 ריש טסאה זד לייונ ןייניול ךיד לעמ ךיא וייא :יץביול טא;ןעקדד ןעשיוק ןילאז םיקידצ
 וצ ק1ץ;ךייל;ןי!;ךיא עשטאחיוג* :ףליה וצ ריטקמי;םםיב ורנוא ט־קפשקינ
 טלאוויג טינ םייא ןבאה נואקווינ םאשמ םיא ןבאה תוכאלמ ילעב יד םאמ ןייט# 'ץיא
 ץקוא ןופ םיא טנייל ןעמ םאמ ןייט# ץיאי וצ ןיךאמיג זיא דע רעבא ץרעיומ ץיכא
 .ד־ןובג רען;וא תשחש טינ נוא 'טא;ןופ ןעוץג זיא ,דילוא;יד ׳י":ליקנימ םער ףיוא
 ז;וא טאה טא; םאו;ראה םי;ןיסייוו ריש ןי;יוא עךעז;וא ץא ץליוה ראה זיא איז
 םורך םנאשי;טא;טאה .ד^ואג רד ץפ גאן8 םער ׳״:הימואנ עןיורנ ןייא וזא ץ$ע;י;

 011< ** :םיא טיש ןקיבה ךיז ריש ןרעמ ׳י
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 גח ורפא ינל ראיו יי לא דיינ :יי תיבמ םכינברב ך םעב אבה דורב
 יהלא:ךדואו התא ילא לא :חבזמה תותל דע םיתובעב

 " 'ירוה :ודסח םלועל יב בוט יכ י;ל ידוה ילא :ךממורא

 ישוע םיקוצ 'וידיסחו ךישעמ לכ 6עו וניהילא יז הוללהי
 וכרביו ודוי הנרב לארשי תיב ומע לכו ונוצר י

 תאז וכילמיוז ושידקר וצירעיו וממוריו וראפיו וחבשיו
 רמא האנ ךסמ תולוהל בוט ־א י? .ינ״מ אנט׳
 ולמ וו 'התא ךורב :לא 'התא םלוע דעו םלועמ ינ

 :תוחבשתב ללהמ
 :6תםי תוכירא מ םוג חא סעניא םאר ;ינאז יצ ללח ןאנ ע־חח עאר םיא גהונ ןיז ןעניד ליי$א

 " :לכ3 שהךכא תא'ךר3 ה םימ:3' אב ןקז םהרבאו
 רי5י*} ם^וע ךל?ו םידד םייזולא ךינפלמ ןונח יהי־ ן? ינעו יג־ימטל ה־ידבז

 יניידו) ׳ג רסאי חז לכ :]£א יח $$} ףי£י1
 גיא עד1ח ע#ו .עיךק_ ידח חב^ח גיא ליקקי םימ םלע *חדק.ןזזן רעד םנאז ךע*נזר לוח גיא ב1ג סיי גואיעדוח *^♦ר
 • םוי ל^ ריע ןאנ ין6׳קן יכרב ןעס םגאז *רוח ע*ר סיא מא םזי לע ריע םדד *ד קמ םנאז רדוסה לוח נזא׳ב1ם םיי
 לכיה קאמ״ס ך ןייךוןמלעם^ קס גיא'.ןוידל ארז ירעא . עילק.ימי • הרוח רדד קא םנד״ל ןדס בוא .םות; עיךק_
 :ף9יםת^וית ם^יבאד ןדמ בז* . עיךק_ רא$ ןילפמ *ך םיוא קספומ ע־זיחע#ר גוא .עיךק.ימו םנאז ןזח דדר מ*

 שדוח שארל ךסומ
 . . :ףתלהת דיג יט חתפת ית#> יץזא
 בקע!יהלאי קסמ יהלמ םידמא יזאמיניסטא יסלאג יע׳אא ע הזרא דורב
 לכה הנוק עבוט םי-קר לועוג ןוילע לא ארומו רוכמ לחמ לאה 1

 :חמאב וסמי ןעמל םהימ ינלל לאט אילמו חובא י־קח רכוזן
 ־•ם׳ד־מא [*? ך התא ךורל :ןמו עידומו דוע ולמ
 ג עישיהל בר ,רסא םיהמ היחמ ימא םלועק רטנ ׳־"יא

 רסאיי

 ןיד טעל ןיא :ןונ ףלעה טא; ןד טעב ךיא״* :ןונ ףלעה טאנ ךיד טעל ךיא
 :ןונ קילגאב שאנ ךד םעב ךיא ״״:ןונ קילנאב טא;

 תונברק״ןד בירקמ טידקטה תיב 'ןיא ןעמוק טעוו םאוו דד ןייז טעוו טשטנעבי;ךתב
 טמוק סאוו הלרב ןייא שימ ט2>ש;עביג ךייא ץבאה ריז? ץנמו ןמאנ םטא;ןיט
 םורך טכייל רד״זןוא טאה האקראטט) זיא טאנ ל* :זיוה <ע1ןא}ןיא טעור טאוו םעד ןופ
 רעןקךוקטעיווסע זיבטיהינ ןייז לאז רעקיישש טימ בוט םוי ןופ'ןבךק םעד ט;י$
 יי" :סגז1? םעדיןופ*ןערקניול ד ףיוא׳טולן םאד ןילעג לאזןע1ל זא הטיחש ןופ קז
 ךד וט הא ץליא ךד ךייא וט םורל ניבייא ןופ טאנ רעקלא(# ץימ ךאדיטטיכ וד

 :תסח םלידל יב ביס יכ 'חל תוח ; ץבי1ה *ועד

 עגד בוא .קרעה עניד עלא ףייא טא;רעזנוא טאנ ןיביול ךד ץלאז ייז ךוללחי,
 םימ לאר&׳י קלאפ עצנאנ ץיד נוא ןיליוו ןייד קיפ טאוו יד םיקידצ עמורפ
 הא ץכיוהרע הא ק;יי#אב הא ץזיירפ גוא ןיטישנעב הא ןיכיול ייזץליאז גנאזיג
 וצ םוג זיא דד וצ ןעך.גיניק רזנוא ןמא;'ץד ןגיניק ןמאמ הא ןיגילייה הא זקכךי8
 :םא;ןייא ד טסיב גיוונן זיב גיווע ןופ ןער ןיזיירק וצ ץישזיא קאנ ץיד וצ הא ץ'?הי

 5 גנוביור טק ט^יויי;זיא טאוו גישק,־1ך םאנ וד טסיב םביולינ דיינ
 ישאר ׳ו *,-ד#.
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 שדוח שארל ףסומ
 :םשגה ד־רומו חורה בישמ יי־עיי :לטמ דירומ י־׳״׳ ף״

 םילוח א9ירו םילפונ ךטוס םייס םיאורב םיתטהדומ דסחב םדד לכלכמ
 תורמ;לע? ךומ? יט .ר$ע ינשיל ותדופא םיקמו םירוסא ריסטי "־ ־ ^

 :הנמש:חיטמו התטי תיטט ךל!? ךל ׳יטח יטו
 :םיסטה הדרט ץ ,רתא ךורי :םיסט תויסלל התא ןטאת

 :השודק אד קם םעזו ץ׳שה תרזח או*

 .הטס ימבןר לארשי ףטנמ הלמ יימד םיכאלט טיהלא ל ךל טסל רתכ
 ׳ד ל$< ׳ך ארןרו ךאיבנ ־ת לע בותיי) .ושלש:ךל ־ישדק םלכ דד ״ ״
 םתמעל זי" :ורטכ ןךא׳ל ל? אלמ תואבצ ל.שודק. שודק שודק,׳יד :רמאו
 בותב'ךשך!ר ירבדבו ח" :ומוקממ "דובכ ךור? "׳יק : םירמואו םיחבש?

 :הרללס רדן רדל ןויצ דןלל$ םלועל י;,ךלמ: ״־יק :־ומאל
 ל החא ךור? :הל? ךוללהל םוי ל?? םישודקו שודק ךמשו שודק התא

 :שודמ לאה ׳ '

 לכל .־דרפכ ןמז .תתנ ךמעל םישדד ישאר
 ינפל םיבףרמ םתויהב .םתודלות

 ןתכז .םדעב רפכל תואטח יריעצו ןוצר יחבז
 חבזמ .אנול דימ םשפנ תשוחתו .ויד םלבל
 וילע הלענ שדח שאר תלועו .קכת .ןויצב טירח

 םהל איבת םלוע תבהא ףחבזמ ינפל םירומאה
 ךריע ןויצל ונאיבהו .רוכזת םינבל תובא תירכו
 םאה םאוו טייצ ןייא םישלח ישאר יד ץבעגיג קלאק ןייד וצ םסאה וד *יזיז ישאל
 .א רדניק ערעייז ןופ תוריכע ד ףיוא גוא תוריכע ערעיד היוא 'ןעוויג רפכו?
 גוא ןוצרל ץזעווינ רח קקיז םאוו תונבלק, עכרעזא רד ראפ ןיד ברקמ ץנעלפ יד
 ייז ראפ ןייז רפכו? לאז םע.תאטח ןברק.ןייא ראפ ןיזעוויג בירקמ יד ץבאה ךארעקלע
 ערעיד גוא קוסע ןיא 'טיי?ש םע יוו 'וזיא טאג ראפ ןירעוו טנאדיג ץראז ייז ד? נוא
 טסראז טא{ וץ־ז ץטעב רימ.'רדוצי םער ןופ טנעה ך ןופ ץועיו ץפראהיג ץלאז רעבייל
 ןברק.םעך ןייז יירקמ םיא ףיוא ןילא!רימ ידב ץיצ ןיא הבדנ םעיינ ןייא ץטיירב ןא
 טאה ןעמ סאוו ךארעקיצ יד ץמיירב ןא ץלאז רימ םאל גוא שלוח שאר ןופ הרוע
 ץלאי עייא רימי םאר ץליוו ןיטוג ץטימ רד רא'5 תאטח ןברק ןייא'ראפ ןעוייג בידקס
 טכעןקןיד ןופ גנאענ ך טימ נוא שדקמה תיב םעד ןופ טשנך יד ךי
 ץראוויג טגאזינ ןנד יי!םאל םילשורי'טאוןש ןיד ץא ץראיויג טרעהינ ןניד םאוו
 וד םאיוו חיר? םעד גוא ןעגץירב ד יצ וטסראז טפאשביר עיגיבייא ך׳חבזט ןייד ראפ
 נני״רב גוא רלניק ערעייז'וצ ןעקגיידיג וטסיאיז ןירעטלע יד מי1

 ר ם״מקכ זנוא
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 ש־חח שארל ףסומ
 םלוע תחמשכ ךשדקמ תיב םילשורילו התן

 שאר םוי ףסומ תאו .םתכלהכ םיפסומו םרדסב
 הבהאב ׳ בירקנו' 'השענ הזה שריחה

 ךתרותב ונילע תבתכש ומכ ךנוצר תוצמכ
 :רומאב ףדמכ יפמ ךדבע השמ ידי לע

 ךרב ינב סרפ ייל הלע וברקת םכישךח ישארבו
 העבש י הנש ינב םישבכ דחא לאו ם.יגש
 רפל םינירשע השלש רבדמכ םהיכסנו םתחנמו :םמימת
 ריעשו וכסנכ ןלד שבכל 'ןורשעו לאל םינרשע ינשו

 י :םתכלהכ םירימת ינשו רפכל
 הת שרחה תא ונילע שדחי וניתובא תלאו וניהלא
 העושיל י ,החמשלו ןוששל .הכרבלו 'הבוטל
 • םולשלו םיבוט םייחל ז.הלכלכלו הסנרפל י י־מחנלו
 תךחב לארשל ?ןמעב יכ .ןוע תחילסלו אטח תליחמל
 טיט זיא שדקמה תיב םאר ואוו םללטהרי ץיק״נוא ננאזיג םימ ןויצ מא!$ש ץיד וצ ףוא
 טאוו תונברקיד רידראפ וצ ןיטיילב ןא רימ ןילעוו ץטלאד נוא ריילפ עגיבייא ןייא
 יוו וזא ןיזעוויג בירקמ גאמ עלאדיטת טאה ןע$ טאוו תונברקיל גידלו# ןענייז דימ
 .זיא טכערירעייז יוו'וזא'ף$ומ ןופ תונברק יד גוא הרוח רד ןיא דדושמ ןעייטש ייז
 ןינאמ בוא'ןיטיירב ןא רימ ןילעור שדוח שאר גאמ םער ןופ ףסומ'ןברק םעדי גוא
 ןיבידשיג ןא ןיגעוו טלעזנוא ןופ םסאה וד יוו וזא טפאשביל טימ ריד ראפ וצ ןעדעניג
 וזא ליומ ןיכירלעה ןייד שיוא השמ טכענק ןיד ןיפ טנעה איד ך־ווד הלות ןייד ןיא

 :טייטש קויסק ץא איוו י
 ןברק ןייא ןייז בירקמ ריא טלאז םישדח עלעייא ןופ ביוה ןא ןיא גוא םני״יח י$יאךבו
 ראנ ןעבייז טאוו ףאש בוא רדיוו ןייא ינוא ץפקא עגנוי ייווצ טאנ וצ הלוע
 ןעמ טאה תונברקיד וצ ןעד החנמ רעייז גוא םומ ןייא ןא עצנאג ןיביז םלא רא;ןייא
 וזא גנוסינ רעיייז ינוא החנמ טסייה םאר לייא טימ טשימיג לעמ לעטעז ץי$י טכאלביג
 ליטנעהעצ ייווצנוא סקא ןיפילטיא וצ ליטעדעצ אייל־ד ,ןיראוויג טעריג זיאםע יוו
 ץיז ןינילטיא יוו ןיידו גוא ףאש עבילטיא וצליטנעהעצ ץיא גוא רעדיוו ןינילטיא וצ
 טאה ןעז; 'שאוו חונבלקייווצ גוא־ףיז ך ץבע} ראפ לאזעלעקיצ ןייא'גואזיא גנוסיג

 :זיא טכער רעיייז יוו וזא ץזעוויג בירקמ דימת
 םער ףוא ףיוא איינב ןידעטלע ערזנוא ןופ םא}נ'וא טאגירזנואייניימ*',■*" טדללא

 נוא ףליה וצ ריילפ וצ נוא טסול וצ גנושטנעב וצ נוא ןיטוג וצ שדוח ןיגיזאד
 ערףיא ץיז לחומ:וצ נוא דירפ יצ גוא ןבעל יצ זייפש וצ גוא גנורענלד וצ טקיילט וצ

 תתריבע י 'י פ״ממ
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 ק בס
 ▼..י " \ •*

 שדח שארל ףס־ מ

 ד : דוד •:,ז

 םי^דח ישארו
 *ייבלל הרטעה בשק .העשםתלפתלו ל&ירש: לקעב'וניפלא ל הצל
 דיס? ןוצרל יהק ןוצרב לבקת הבהאב םתלפתו .לארשו ישאו ךסיב ־ י

 ;׳ר?א ךורב :םימהלב ןויצל ךבוש}טיגיע העזחתן :ךמע לא־&ד זהיבע
 :ןויצל ותניבש ריחסה

 **)י* $"|£*0י־1ים
 ר*1י טר^ז1י ל;דגל^ טיס1בא םלועלו סובא ד1לאוטדגל$
 לוימ ףמ0ל תואודו ־ת1כמ תי^אי? את התא ונע#׳ ן# טרס רוצ • דענ
 צ* לג? 8׳יד5^ 7!סל׳־״ר רפסנו ךל הרונ רד־ךו רודל
 .םידים ונא!{׳ לע םלש בבד$ זץולעלי לכבש ללס^לען ךל תודוקפה ?י ׳•ן? ג8 ע,32^מ3!צ״ין!

 :תואלותה לא ףיר? ־ ־ .תע לבבש זלתטוטו ךיתואלפנלעו
 ךךם0 וטס *מ יב םחרמהו ךיןגדר ןלכ *א יי,בוטה .םירהצו רקבו ברע

 .םיסנה לעו .י ק־ ״־״,:^ ונרק םלועמ י?
 :דעו םלועל דימת ונבלמ ךמש אשנתי םמורתר ךרבתי.םלכ לעו

 ונתעושי ל,אה)בוט יב םלועל לחנה ךמש וללהל הלס ךורוי םייחה לעו
 :תודחל ה$ ךלו ךמשבוטה ;י העוא ךורב גבוטי־נ לאה י הלב ונחךזעו *!

 םימכ תכרב ץ״על
 1 ו-ו ו1ע1נו.

 'י־ *7־
.11 

 ? •• - # # • י• • • י• ~ * +

 וניהולא ל ונל תתנ ךינפ דואב יב ךינפ ־יואב דחאב טלב טיבא ונבלב
 ךיניעב ביטו .םולשו םדהו םימחרו ,דנרבו הקלמ דמח תבהאו םיח תלוח
 ךרבמה :ן התא ךחב :ךמולשב העק לכבו תע לעב לאוש:ךמע תא ךרעל

 :םול#3 לארש:ומע
 "וי ׳־""י :ילאוגו דיצ יי 5ץ#ל י?י ןויגהו יס רסא ןוצרל ןיהי

 ישפנו םחס שקנ ללקמלו המרמ רבלמ יתפשו עלמ ינושל רוצנ ,יהלא
 לכו .ישפנףחלס ךיסימטבו ףסלוחב יבל חספ • ׳רמה לבל רפעב י 'י
 חח יגפל ןטב ודול :םסבשסע לקלקו םת*ע רע,ל הרהמ ׳דער ילע םיבשחה
 .ךסש ןגמל השע !יננעו ךנימ:העישוה ךדד:ןוצלה? ןעמל :ההד יג ךאלמו
 ןוצרל ייהזו :ךתשלק ןעמל ׳ישע. .ךסךות ןעמל השע .ךנימו ןעמל השע
 השעג אוה וימימב םולש השע !ילאוגו דיצ יי ךינפל יבל חיג׳לו יפ ירמא

 !ןמיא י ימאן לאושל לב לעל ונילע שלש
 ונימיב הרהטב םידקמה תיב הנביש וניתובא י,דלאו וניהלא יי ךינפלמ ןוצר יהי
 __1_ :ךתרותב'ונקלח ןהי '־

 ןיל רבכמ זנוא טסלאז גוא)דיזמב רעדא גגושב ןא1ןיג ץבאה ריס םאוו תוריבע
 םיוא הרוח ןתש תעשב לארשי קלאפ ץיד טקאה את ןער (םיעשפ *עךעמוא
 שלוח שאר ןופ ן׳עחג ת ינוא ןיזעזזיג ש?אמעך ןעעיזיי׳ סאוו תומוא יד ןופ ץבילסיג
 גוא לאלשי ת טגילייה םאוו רד טאן *םיב טביוליג ויי־ :טצעזיג אייז וצ ומקאה
 ׳ר £״*£• ^ :םישדח'ישאר יד י -
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 ץלישבת יבוריע רדס
 *ןאס ק© ץד״ס תנןי יחא חמיסיג קסראמנאסיידס דזדא גאפז^נאד בזי םי• גאמ ־1מן^ דנד שאווינ מ
 ?מסאדבינ דעדא עסכאסיג י־אא דעדא ,שי• ,שיילפ לךניששא ם־ס ףליז שמנ קמ סא־ו .ב\ם םוי ברע ץלדמת בו־ויי
 • תב$ חב ןדמ םינ סמא לאז קמ םאד ץלד^בת בודי* םעד קץ6 קחיא קמ ףךאד ןאג דעי .זמרנ איי םבאז קס 1יא

 ינז^ךק רטיא םלועה ךלמ וניזדלא " התא רורב
 ן בורע תוצמ לע ינוצר ויתוצמכ

 ;תאזה דיעמ םירדס

 החנמלו תירחשל תיברעל םילגר שלש תלפת
 :ךתלהת דינ!יפי חתפת יתפש י^וא

 זילאנ קחמ ראא ם-למא יתלא וניתובא יתלאג וניתלא : התא ךורב
 הנוק םיבוט םדקה למט ןוילע לא אךונהו רובמ לחנת לאה בקע! 1 1
 :העהאב וטש ןעמל םהינב 'ימל לאוג איבמו תובא ירקח רמ1זן לגל

 ג םהרבא ןנ$ : התא דןחי1 :ןגמו עישומו רזוע ךלמ
 :עישוהל בל התא םיתמ התמ י;דא םלועל רובג התא

 ג "חור בישמ ןא קמ םבייח תדמ יניס? ןופףסוס ץא גוא ל$ת יךים ;א קמ םבידד חספ נא0 ןד״לע |ים ףמכ ןיא

 :דירומוחורה בי#ס ףיי״ :לטה דףומ ץיקב
 םילת אפחן םילפונ ךמוס םימר םימחלב םיתמ הממ ־סרב םרח לכלכמ
 תורובג לעב ךוממ ימ .רפע יגשיל יתנומא ם!קמו םידזסא ריתמו { י
 תויחהל התא ןמאנו 5 העושי,סימעמו הדרמו תיממ ךלמ ךל המח יהו

 הטחדק אר ןעמ טגאז ץ׳ש׳ה תרזח ץא : הדר^ התא ל]?־^ : םי0ס

 י התא ךורמ :הלס דןוללתי םוי למב םישודקו שודק ךמשו שודק התא
 :שזוקק לאל ׳ ־

 ונתוא תבהא .םימעה לכמ ונתדדב הזר**
 : 1 .תונושלה לכמ ונתממורו .ונב תיצרו ז ־

• 1 • 

 •.״ ־ז • •

 :תארק ונילע שורקה)לודגל ךמשו
 :סאר קס םגאז ת*? דז$ים םוא בוס םדי םלאפיג םע ןנחי

 ןיח תושעל ונדמלתו י ףרדצ יטפשמ תא וניחלה " ונעידותו
 רקלעפ עלא ןופ ןיוילקנ סיוא ם:רעק תאיצי.תעשב זנוא םסאה טאנ וד התא
 אוד נו'א ,'ןעמוקאב ביר זנוא םסאה אוד ״״ זיע* ץזעוויג טלאקעד ןניי!םאוו
 ץקארןנש נוא'תונושל עלא ןופ ןביוה רד זנוא טסאה גוא טגיליוואב זנוא ץא םסאה
 עא תוצק ענייד טיט טגייייהינ זווא םסאה בוא -טעריג לאז? טסנעד טאה ןעק םאו;
 ןקרע^יג ןייד גוא טסניד ןייד וצ ןנהענינ טץאטיג זנוא טסאה ךלמ ךנוא טא;זד

 :ןיפורינ ז;וא ףיוא ומסאה ןעמא;ץגילייה נוא
 ןפבד עטכעריג ענייד ןיסידו טזא^ינ זנוא טסאה טא;ךנוא טאנ ח גוא ׳״ ונעךותנ

 :וא' * ״ר •״םקנ
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 םילגר שלש תלפת
 תמא תודותו םירש: םיטפשמ ונדדלא ןי ונל ןתתו .לןגדצך
 הבדנ ינחו שחמ ידעומ ןושש ינמז ונליחנהו םיבוט תוצמו םי!רח
 וניהלא״יי לדבתו .לגרה תגיגחו דגממ דוב^ו תבש תשך!ר ונשיךותנ
 יעיבשה ־ םוי'ןיב םימעל לארשי.ץב דןשחל רוא ץב לוחל שרק ןיב
 תלדבה בוט םוי תשדקל תבש תשרמ ץב .השעמה ימ תששל

 תש'ךק השעמה ימי'תששמ יעיבשה םוי תאו
 סב לארשי ףמע תא

 יי •ז י • ־־

 ״.״ 1 ־ז :
 תוביסל

 תוכסח גח
 תועיבשל

 תועבשמ
 י־" ד

 גח
 : י :

 חספל

 תוצמה גח
 • • • .חזמ

. ..•1 

 • .הזח •• ־• !'הזה

 ארממ

 ת״שלו צ׳עמשל

 תרצע ינימש
•• •• •• 

 .הזמ גחמ

 ונתחמש ן י ונתחמש ן ונתרות ונתורמ
 . תאיציל רכז שדק ארקמ -ל)

 הצריו האדיו עיגר אכרי הל1מ_.וניתובא יחלאו ונימלו
 ןורקזו וננודקפו וננורכז ־וכזיו דקפף_עמן5
 זיא ןיליוו ןייד םאד ץעזיג איד אייז יחוד ןאמ אוצ זנוא טנידעלינ טסאה אוד גוא
 עגיטראפ טבער טאג רזנוא טאג וד זנוא וצ ןיבעניג טסאה וד גוא ןא? ייז ןילאזרימ
 טכא5י;טסאה ה גואעטוג טאביג נו'א ן׳עזד .הךותעגיטפאהראוו ]ייא גוא טביריג
 הבדנגעט רע״פנוא ןנייז גילייה אד יד םילוט םיז?;גוא ןטייצ עץטסול זגוא ןיבלא
 םוי ןופ עךהע' א״יד נוא תבש ןופ טייק״ילייה איד זיברא זגוא טכאמיג טסאה אוד גוא
 שדהטת תיב ןיא'ןיין לגר הלוע טגעלפ ןעמ םאד בוט םוי ןופ גנורעיי? יל גוא בוט
 ןיזחווצ בוא ןינילייה יד ןישיווצ טא$ רזגוא טאנ אוד טעדיישיג פא טסאה אוד בוא
 ף ןישרןצ גוא לארשן ך ןישיווצ .שענדעטצעפ בוא טכיל ןישיווע .ןיגיליי,ך םוא
 הכאלמ ןייה טינ ראיט ןעז? םאד חבש זיא סאד גאט ןיטעביז םעדי ןישיווצ .ןידייה
 ןשיווצ .ןאט הכאלמ ןייא יי] ץא געמ ןעמ םאר געט יןאוו םקעז ידןישיווצ גוא ןאמ
 ןישיווצ ןייא וטטאה בוט םוי ןופ טייק״ילייה איד ןישיווצ גוא חבש ןופ טייקללייה איד
 , טגירייהיג וטסאה געט דןאוו סן?עז איד ןופ גאט ןיטעביז םעד גוא .טבאמיג רייש

 י :טייקילייה ץיד טימ קלאפ ןייד טגילייהד גוא דיישינ פא טסאה אוד
 ןנוא גנואור וצ םיחבש ידי)טפיאט׳ביל טימ ןיבעגיג זנוא טסאה טאג וד גוא "ל ןתתנ
 תבשי גאט םעד)טסול ןופ ןיטייצ גיוא געט רעייפ יןיז ןעייומ וצ םיבוט םימ:ד
 רע'זנוא ןופ טייצ ןייא תוצמ םיא ןיא ןיסע רימ טאוו חספ ןופ גאט רעייפ םעד (בוא
 יד תועובט׳ בוט םוי םער •םירצמ תולג ןופ ןגנאגיג םיירא יירפ ןנייז רימ םד טייהיירפ
 ןופ םייצ יד תובוט ןופ בוט םו;י םעד .ןואוויג ןבע*גזגוא וצ 'זיא הרות יד םאוו טייצ
 גאט רד .טייקביליירפ רזנוא ןופ טייצ יד תרצע ינימ?׳ בוט םוי םעך .דייר־נ רמוא

 . :םינצמ תאיצי אוצ שעגעכעךי$ ןייא זיא בוט םוי ר'עך גילייזו ןיפוריג ןא טועמ
 ל הרשע חנומש עגידעכאוו יד ןיא קמ םגיפינ אביו הלעי ןי• שמייס יד

 ונאישהי *י *י**
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 םילגר שלע תלפת
 םילעה:ןו־סח ךובנ! דול ןב ה־על? ןור?ח ועתובא
 הטילבל דןי3פל'ל*יקתיב ך55> ל? ןירבח ךק!זי ייע
 םויב םולטבו םיבוט םייחלו םימחרלו דסחלו ןחל הבוטל

 <םוי5ו ׳ריס תבטיה "־ל)
 ת״שלו *'עסשל 1 תיפוסל 1 תיעיבשל

 תרצע ינימש תויסח גח
• .• • • • 

 חספל

 תוצמח גח
 .הזה

 תועבשה גח
 הזה גחה .הזה .הזה

 .הבוטל וב וניהלא יי ונרכז :הזה שדק ארקמ בוט'םויב
 רבדבו י :םיבוט םייחל וב ונעישוהו' .הכרבל וב ונדקפו
 י5 '.ונעישוהו ונילע" םחרל .וננחו'סוחיסימחרו העושי

 ן התא םוחרו ןונח ךלמ לא ייכ .וניניע ךילא1
 םיבוט םייחל .ךידעומ תכרב תא וניהלא י;ונאישהו
 תרמאו תיצר רשאכןוששלו החמשל םולשבו י 8
 ונשדק <ינססונןקב'א} הת סקבא זילאנ יוניתל# תבשב) :ינכדכל
 חמשל ךבוטמ ונעבש ךתרותכ ונקלח ןתו ךיתוצמכ
 ונליחנהו .תמאב ךדבעל 'ונבל רהטל ךתעושיב'ונשפנ
 ידעומל ח?0נ ןוששבו החמשב "יצרבו הביאב)ןעחלא י יי
 ךורב :ךמש ישדקמ לארשי ילכ ךב וחמשלל ."ז#ךק

 :סינמזחל לארשלו ת?שה)שרקמ ך התא "י ^
 רוהדל הליבעה בישהו .העטי עובתלו ל#ר*ך זקעב ונדאא ״ י־ןצר
 דיסס ןוצרל יהק ןוצרב ל?!כה הבהאב טרל־יתו .לא־^ד ישאו ףסי? ־

 : ה$א ףיר? :םיו?םרב ןויצל ף?וט!ב וניעע הניזחתו :זן$ע לא־^ו תדובע

 ןנניי ם-וינ : ןויצל 1]^';$ ־11655

 רךא)םיבוט םימ;ענייד ןופ הנרב יד ןדאל ףיוא זנוא יןאמ טא;וד נוא ׳ה ונאיטיהד
 ןעמיק וצ ןייז הכוז ץלאז ריזנ םאד הנתמ ך זנ;וא ביג שקימ זיא ונאישהו

 וצ גוא ]יבעל וצ (תונברקערזנוא ןגניירב ןיסראד ןנאקןלאזרימ ידכ םייורי ןייר
 ץיק.ץיז לגרל הלוע ןלאז רימ םאד זיא ןיליוו ןייד יוו רזא טפול וצ גוא ריירפ וצ דירפ

 םעי)ריירפ טימ טסול טיט <ןליו1ןיטוג טימ גוא טפאקביל טיט)טאג רעזנוא טאג
 ץדאז ןעמא;ץיד ןגילייה אייז םאוו לארשי יד גוא ,םיבוט םימי עגילייה יו (ינוא תב#■

 םוא ת$# םעל)טגילייה אד רעך טאנ וטסיב טביוליג ■קי־ :'ןעייירפ ריד ךרוד ריז
 :םיבוט םימ:יד גוא לארשי ד 'י

 ח ,ר פ׳םפם

 .טע \1
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 םילת שלש תלפת

 דזסז .דעו םלועל !גיתטא יזאאנ ונדאא יאוה ,ךרא# ףל ונחנא םיךומ
 לע ךתלהת רבסני ךל הלונ דחו רודל אוה התא ונעש:ןגמ ונדד
 וצ?ע םוי לכבש ףיקנ לעל ךל תודוק&ד וניתומשנ לעו ךך$? םידסחב ונדו
 אע אל יכ בוטה .םורסמ ךנבל בכע .תע ליבש ךיתובוטו ךיתואלבנלע)

 :ךל ונידק םלועמ י? ףילסח ומת אל יב םחרמהו ךימחר
 :דעו םלועל רימת ונביס ףקש אשנתי שמירחך ךרבתי.םלב לעל

 ונתעושי לאה)בוט יב םלועל לחנה ךמש וללהיו הלס ךחוי םילחה לכו
 :תודוהל האל ךלו ךמש בוטה י התא ךורב -ביטמ לא׳ד הל9 ינהךזעך י ־

 םינהנ תכרב ץ״של

 .ךסע לאלשל לב לעל ינולע םימחרו רמחו ןח םייח הערבי הבוט םולש םיש
 טיהלא :ונל תת;ךינב רואב י? ךינב ידואב רחאב טלב טיבא ט?לב
 ךיניעב בוטו .םולשל םילח!םימחרל הניבו הןכ־ריח רקח תבהאל םייח תרוח
 ךרבסה : התא ךורב •־ ל^ב ה#י לב?ו תע לבב לאישל ףטע תא ךבבל

 :םולשב לאלשל ומע תא
 י־׳״ק !,""י :ילאוגו ריצ ל• ףינבל י3ל ןיימו ימ ירשא ןוצרל ייהי

 ישפנו םחת ישפנ ללקמלו -יסרס רבדמ יתבשי עלס ינישל רוצי ,יהלא
 לבל .1שפנ ףודרת ךיסועסלו ךתרותב יבל חתב .המ^י לכל רבעב '
 תח ינבל ץמ? ויה? :םתבשחמ לקלקנ םתצע רבה ,דרהמ הער ילע םיבשוחה
 .ךסש ןעטל השע :ינגעל לוגיסל העישוה ךך.ד:ןוצלחי ןעמל :הלח : ךאלמו

 ןוצרל יי׳לל :ךתשלו? זעסל ׳ישע, • ךתדית ןעסל ׳ישע .ךניס;ןעסל השע
 השעל אוה וןנחמב םולש השע :ילאוגו ירוצ ןי ךינבל יפל קמל י9ייסא

 :ןמא ורמאל לאךשל לב לעל טילע םולש
 ונימיב הרהמב שדקמה תיב הנביש וניתובא יזאאו וניהלא יי ךינפלמ ןוצר דוי

 :ךתרותב ונקלח ן0ן
 םילגר שלש יניד

 רעך דנאה רעשקער רד ןיא בליל םעל ז5שען תוכוס יניד
 רעד ןיא טאה םכח בוא ",םיל םכח בל ןיא ןמיס טכא; עטש־וט את ץבייכשי םיקסופ אך
 גזטרא םע־ד טלאה ןעמ גוא .בלול לי? יוו לאצ ןיקאש'שח יק טישץשראונ קש ו מ תוכוס
 סליק $ קש ינוא בלול םעד איי$ טק• האנ הכיב ך ץגאז רעירפ זוס קס גוא .טכאב זיב
 סגאו גא*9 ןיטש־וע םער ץא .דנא!א3 'עךיי3 רעד גוא וגןחהן{י ףאנ רעד :וא הכוס3 בשיל
 םע_ש רעד גוא .בלול םעד ףי1א'וניחה# ןניס גוא בוט םוי ףייוא סייג ועחה$ לייע זיא םעש
 יד זא ןעך בלול םעד טיט טליקאש ןעש סאוו טכא! עןעדנא איד רע^א *.הכוס דער ףיוא
 טיישש ם:ךי?ם ןופ $אבי} םיור$ ןע}יי1לארשי. ףאנרעד נוא'ונתהש רשיל? ןעמ ט^אז תוכמ
 ששייש ויא סאד ןא* ,גבכ תועבג םיליאכ חקר םירהה ער־דנא יד ליךנ זיא םעש רעד .,ד$וס3
 בוא.ףאש יד אייו 1^ת?שיג קנייו נ־ועיג את רעך 'ןופ *ונתהש *ץגאז טי;קש ף־ןאב טקאב
 טעוו םישש זא נוא ףאש עגנלי ך יוו 'ךייר ך עךעד;א את ט;אז קש זא ףיוא .ץבעו; .דלוס
 לוח םוא .ןאש וזא ףיוא יר&ר םעו; קשוק .קשפהא סע טסייי׳ר הכוס3 ב^יל ר^יר? ם בא;
 ףא}ה^וע3 בקיל הקיןן ד קש ט^אז דעוסה טכעלי גא;י3 *ונ/ת# ןי^ז רעשידנ איד נוא
 ט^א; ט"ור ת?ש םוא רעןא אי* ופה תקךב טבייכשי ל״ידרס רעד .קךניצ ט3יל דעיי!יי*
 תוכוס םוא .שודיק ףא} השופ© בשיל ןעט אמש© םעד טיט ןישלאה נ*ותא םער לאז קש
 ן/ד ם2£ .גע1}ץי; עלא ללה ץ^א; קש ט;אז ה$ך4 ד .הקר* ת 'סיוא ט^ז״קש״זיש פא־^

 םוא זא ןייגאה קלר.ו סאע םיקשופ לי? ןג^ בוא היצב את טוט רע רעדיף< ןיי! לאז

 תוכוס יניד

 תרצע ח ם״ממ
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 םילת שלש יניד
 תועובש יניד

 :חש• לי׳ חרנה ץא קמ זבגיפיג חספ ץ• ם״ניד יי

 וי? שודיק טיפ !ישיאו) ךייא ק9 לאו !רריק{
 טמינ עמסרע ף זא טביירש איר* ,1*0 ימ "ד?יכ ץא ךא;טסע.ןעט מא ט?*ג טךעוו םע
 פאס טינשחיק ןיעןמנלאז תועובש ןו:פ -י?םב בשיי הכר? איי טינ טגאז קמ רע?א
 םשג רעד גוא וירמא}׳ ןנמיש?׳ םע'א חייס ^ '-־? *י) זיי1 טי; ׳אי ספ ויא םעש יעי
 טייש!{׳ ק09 ןיא 'ןער הריפס רעי תממ ויא !יסע םאי רע?א געט ןעכיו איד ףיוא ףיסוס
 ןיביו שט יס'ויא'םאר הנ"הת:תי0יםת תותנש עבש ויא םע ליו) ףי?1ם ויא קס ארו טינ ויא
 טעוו רע וא נוא ןיד הריפס ף לאו ןבאון עצנאנ בשייל הכר? אד טינ טנאז ןעט םאוו ני1?נען2
 דןאר םעוויגאט ךאנ ויא ־םע וא שידיק ןי?אש גוא תר?? יניטש ןופ ט;כע;עדיי? בא .הכס?
 ף . הריפסה י?י'ט־מיד ןייו טועןישינ םעפע ינייה^ שודיק קא ק?טגא;הך1מ תח?ש ןופ
 תועובש ןופ טיע{ ייוו? יל וא ןביידש םיקסופ דןוייו אייב ונעדיו}׳ ןינאו רע?יףנ אד נוא
 ךיוא שתיק םער איי3 ונ;חהו}י ןי?אש ןע$ לומ :1'"!?? טכיל
 :ח}י5ז טןיל יי? וניריו}1 !?אש ןילאי ר?יףי ף

 םילגר שלשל שודיק
 :חיתניכשו אוה ךידב אשלוקד אתרועס איה אד.האלעי אכלמל אתדועס וניקהא

 1 םאר קמ םמזו ןאנ רעד גוא תושעל'םדוליא ארב חנ יששה םי ןא קמ םבידד חב* סגא יכומ םוי םלאמיג םע קר

 ג יתוברו ן$רו ןןך$ ירבס קיי ףייא
 :ן55מ יר9 ארוב םלועה ךלמ ונזא,א "התא ךורב

 לבמ ונב רחב רשא םלועה ףלס וניהולא י:.התא רודב
 ןתתו ויתוצמב ונשדקו ןושל לכמ ונממורו םע
 י ךעוזבי החונמל תותבש ""ל) הבהאב וניהלא יל ונל

 <םוי תאן ׳הזה תבשח ׳י־ל)םוי תא ןוששל 'םינמזו םיגח החמשל
 חרפל

 תוצמה גח
 .הזח

 תועיבשל

 תועבשח גח
 .הזה

 גח
 תיניסל

 תוכסה י
 .הזה

 ת״שלו ע״עממל

 תרצע ינימש
 • ••• -׳ •

 .הזח גחח
 ןמז הזח שלק ארקמ בוט םוי תאו

 ונתחמש ונתחמש ן ונתרות ןתמ ן ונתורח
 ונב יכ .םירצמ תאיציל רכז שרק ארקמ (׳יכחא? ״״ל>
 ידעומו "יבשו ^ ,םימעה לכמ תשירק1 ונתואו תרחב

 ןוששבו החמשב <ח*ל?י הבח#? ״•>> ףשדק
 :םינמזהו לארשיו תישה ״״ל)שדקמ יי התא ףחב

 . -: - : - ץ: • ••!- : י 7: ד | ד
 :ו1יחח0 ריק םינ ןעס םנאז חספ הפ ג*ם עסצעל יד

 ג הז,ד ןסא ונעי־גהויממ ונתהש םלועה ךלמ וניהל* ;י החא ךורן ־
 :וניהה•׳ ־באנ ־ועד גוא .דעב בשיל הכרב יד רעירס קמ םנאז תוגגס ;ופ םבאג עמש־ול יד

 1ה?ס3 בשייל ונויחיויחקמ? ונשדק רשא םלועה ךלןן וני^ייליהתא ךור?
 :ונדיהש רא$ סאד קמ םנאז תפש יאזזוס םוא בוס םוי םלאפינ םע קוי

 :שאה״ירואמ ארוב םלועה ךלמ ונדדלא יל התא ךורב
 ץב לוחל שדק ןיבי לידבמה םלועה ךלמ וניהולא יי התא דחב
 ימל ת#ל יעיבשה םוי'ןיב םימעל'לארשי ןיב ךשחל רוא '
 םוי תאו .יתלדבה בוט םוי תש־וקל תבש תשיק ןמ .השנ/קה

 יעיב8%ג "* ־ר ם ז*ב>
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 םילגר שלשל שודיק
 המע תא תש־זקו תלדבה .תשרמ השעמה ימי תששמ יעיבשה
 *• : 6$} ץ|'ליו#!־י ״ןא ךחב ־:לאלקי

 תומשנ תרכזהל העות
 2 תומשנ ודרנזה ר*ן ק$*1 לאו קס סאוו חתת עיי* ז״•

 את סאוו טלעוו רד ןופ רעה םלוע לז? ונויח
 גוא ןיזעיטגעיט ןיפ רעפעןעאה רך טהי?
 רד .הט^נא טיט ףוגא ןיפא^אב םיא טסאזל

 דוע רעך ןופ ברט# המדאןד ק ר?ע זיא ףונ
 רעטנוא ןופ ץראיוינ ןעטינ;זיא ה^נ ך נוא
 זפ׳טנעט רך ןעוי גוא .ד1ב?ה אס? ץגיליייכ ןיד
 רערע־ועי רלנאנרעפ ךיז י1 ןידיי# מ?ראט#
 ןעט ט;ייל ףוג םעל .ט־וא ק] וצ קעווא טיי;

 טליויפ ראפ טךעוו רע בוא רק/כ ץא ץירא
 ךנוא ,דרע רלוצ טרעקינםואטלעוובוא
 רחיא וצ קירוצ קעווא טהילפ הט^נע^ילייס
 גנוגהאו^ ןמייק ריא וצ גוא גןואור ןעקלייה
 שיאה ירשא .ןעלאווי;ןעטוגי;ז יא יז ןאח)ןופ
 רע רעקלערר םע;עי אוצ תא וסונ בוא לי1אוו
 ץהעל ןיי1ןופטייצאך ץא ןאטיג סטיגטאק
 טאקרע סאו; ובלירדפ טאןזרע,טלעו)רד ףיוא
 טקאל וד סאו; 'טלהיפרע טאל רע,מפואד?
 ןא^ג טאל גוא הרות ע;ילייס ןיד ןיא ןטא?י;
 גוא טא;וצ םורפ ןעווינזיא רע,תוצט ע;ייך
 ךא}ךיילג.טטוקיהלז^נ.ע;עי .ןעטייל יצ טוג
 ריא תא םע ,ט־וא ןיט#ךע ריא וצ טי1ט םעל
 טטיוצךעפ טינ גוא טל^ט^ךעפ טינ געוו ך
 טצייכנינוא ץטלאהעקא טינ םועוי אד גוא
 רהיא סאל טרא םעל וצ רהאלק גוא רעקיו־ל
 טסקיזן׳ את ןעך .רעירפ ןעווי;'תא טלעעי}
 ח$$עק:ןעלאן יי2 םיהאלט עמייס ע;יד
 וד גוא ריד וצ ךיילג ןע^ייד3 גוא ןעטענ וצ
 טאל םאור רעטאעא יוו ריא טיט ךיד טטי*ר$
 טאל םאוו ד;יק רעייט ןיד ןהעז וצ ןעטוקא?
 בוא לי1אוו .'ןהעזינטי;טייצ עגנא?א םהיא

 וצ גוא גונעת ריא וצ .הל^נ ע;ענ יצ תא טט
 .אטי;ןעעיילג ןייק_ראג תא ןעעעתעפ ריא
 קידצ קא םדא יכ קוסע ץא ךאל טייט# םע רעא
 ?יא סע ז^טידנ זיא אמחי אלי בוס השעי רשא ץראב
 דאנ ןאט ילא;ם׳טנעםא זא ךילגעט;וא רא;
 ד;ין יד גוא .ןיגילגיז טי;לאז$ ןייק״נוא ססוג
 טינאוב עעועזייא ןייא טיומ םעך ךא;ץהאט
 ץלעטזעיאפ איל/הלזע;אך ראפ םיוצא :וא
 בוא ן י יג ףי1רא טינ ןעקי איז בוא געוו ך ריא
 ןיזעטנעט עלעל^ גוא .עהור ריא וצ ןעטוק
 ע;נוי ןיא טלעוו רעך ןופ ןעלונינפא ץועו)
 ערעייז ןיהעל סיוא ץטלאו; יד ביוא ינוא ץרא;
 יי1םאיו ץטהירןפ ר#פא איד ץטלאע ץלאי

 ' ר ם״מקכ

 ןעייג איד ליייג רע?א טכאטינ עלייק.ץפאל
 רעלא טייצ רעל ראפ טלעוו רעל ץפ קעווא
 ץ5אל ידסאוו טהיררפ טינ ךא;ץפאל איי1
 עלעיד ןע;עק םעך ךרת ,ץטהתרפ טפראדב

 רעיי1 וצ ןעטוק וצ קדוצ ןהיירנ טינ ת1םז?;
 החונט ןייקליפאל גוא טךא ץגילייס ןטטדע
 ןופ גוא דעל ץפ טא^טהי? את רעעו< .טי4
 לאל ריפ תוגליךר עעיד טהקעוירע וד.םיטלכ
 • חספ ״ תרצע יניט# .רופס ם1י .רחאי ץא
 ת1ם^;ך ן;אלרך וצ גוא ןק;יך וצ .תועובל
 ר;ייק.ייז ןופ הלמל לאז םע יד ןייז הלעט גוא
 ןדעיל ץלאפרפ גוא ץרעיי ץהילט^רעפ טינ
 ע;ייל זיא ןיטי־יצ ריפ עץד ןיא .םוהת ץא
 וצ ת1מזע;ע;גלן^יד3 יצ םיתג טייקמיראפרע
 וצ גוא יי] ן יפייס רעל וצ עהור ע;ילייה רעיל
 עפילייס ד ןדעיייצ יד ן>*ען גוא יד ןיפי1ה רל
 :םירוהטו םיזעודק םיקידצ עלא ןופ תומן?;
 ןופ ע;ייא ןיא טציא רימ ןעקוק םורל ק לע
 טיט ה״ב טאנ ריל רפ וצ ןטייצ ריפ עע^
 ריט ץרעלט עקיימ טיט רערעל ע;ןאך5 וצ
 ררעל ת1ם^מ ן1דא רת ןופ 'ןיטעע גוא ן;ייוו
 רעז;וא ןעטע;וצ טסלאז ח ת־ומזק;עלא ןופ

 :הלפת'ע;יזאן
 ריד ץפ ןילתו רל ץי1 לאז סע וינפלמ !ימ יהי
 ןירעיוט יל ןע;עפע טסלא/ וד ה״ב טא; יי
 גאט ןגיטנייס ןקעמיעיטהלאז נוא םיטחב ןיפ
 תומז^נ עגילייס יד ףיייא טייקטיראפרע עעיל
 ןעהנייד גוא ן;אמ רל גאט ןעזיד ייז טטלאז וד
 קרה רד וצ בוא קרה רל וצ ייז ץיז הלעה וצ
 עעלייה איל ןיז^יווצ הורונט יד ץפע;וצ .יד
 יד תובזפ .תוינקדצ גוא םיקידצ ץפ תומז^נ
 איד תוכז? ,ללפתה ןע;יד ריה סאוו תולפת
 תוכזהו טינעיילנ טאה ןעט םאור הדות עגילייס
 גוא הע] ב־עתה קניי] ריה םאע הקדצ ך
 ןידעול םאו; ץרערט יל גוא ןביירריג ת םע;רפ
 נו.א ןילוזע עלא ןיא ןיהא;דאפ גאה ןיניטנייח
 ךי1א ןתערט ע;ידכ םע;ופ נוא .םיזערלט ית?
 תלפת תוכז? ראג טרעווטי;ץ? ךיא ע^טאף
 טסיא] ת.ןרעס לויוא ץיינינ ןייה וטסלאז םי?ל
 וצ :וא תומזע;ע;ילייס עלא וצ גנוהור ןי?ע;
 טאה םאו;(ינולס) ץיה ץפ .יט^;עעלייס ך
 דנל עעיט .(יגוליג)ןעטא;םעל טיט ץסייסיג
 טינ טציא וטסלא;םיזעעט ע]יי? ע;יים גוא

 יעד

\ 
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 תומשנ תרכזהל הנחת
 טי5 הלילנ ןיד םרונ טי;לא}ךי*< ןע^<5 רעד
 םעל זיקעיירע יצ םיס׳עס עמכעל# עגייש
 תעטל3? עגידנ ןיפ ת1ם0 ד ףיוא ןידה תכה
 • טלעיו י73 ףינא טכאר?י4 יןי9 ק?א$ םאו)
 ערוזד 16 חיסשא יח טי;קאןד;ד עגיימ
 ןשיק ןע;עק.טינ ןייא;אייזת-ע׳דדשהתושון׳נ

 ט>;״נ ,תינדרמ עגייידל עך?ד וצ ה>לח
 איד ףי1א יטסלא; םיסיעס עמט ע1ע!מא
 ניא תיצמ ערעזיניא ןופ תוכז םעל .ןסעוידד
 וצ ןגא] 1ימ םאמ הק,ןצ רןנוא ןופ תוכז םעל
 ערעזניא ןיפ תוכז 1ך טכפ? נוא ,ץיענ וצ
 איד ףייא תעייטןחמד לא1 ידניה עניילה
 םאמ ןדעטיע ערע1ניא ןיפ תיטח עןיליי!ן
 זא ׳ טלעוו 1על ףיוא ט?אך3ינ זןוא ןכאמ
 קנייה 1ל גוא טכייס 1ל ןלא}חימן׳נ עלעיל
 נוא ץכיוה 1ך טאנ יטסלא{ טרמ? נוא .ןלעו)
 חז?^נ איד יד^רדמב עכ^הא ףי1א ןנגיירכףי1א
 !ידנ ןעז?ע;וצ טסלא!וד גוא (י*לי)ןייס ןיס

 :ןז?א 'םיםסלכ טעכיג
 ע4י7ייה ריא גוא תומדקה ת1ם^נ הנחאו
 ן;יי1 ריז? גוא ןטעכ ריז? םאוו תויסננ
 ,ךייא ןנאז? רל וצ ןנעןו טרקיא ןיפ ללפתס
 ן;אן? *ך ךי1א ךייא טלאז ריא ךייא רד? ןסעכ
 ראפ טינךי1א זנוא ןא טלאן רלא .זגוא ףי1א
 ריא .ךייא ןא טי;ךי; קענ רפרד?־יוו ןהענ
 ריא םאוו רלניק ערקיא ןיהענ ר© טינ טלאן
 יי1 טאה ריא םארו טלעוו רד ףי1א ןןאלינ טא^ו
 רעצ טיט שע;ךכאס טד? טעמעלאהיג ףי1א
 טאה ריא םאוו ןוהערס טיס גוא ןייווינטיט
 ןופ טאק ריא גוא ןניואווינ בוא ןססאסינ יל
 ריא טלאז,ןגיוא ערןקא ןז?ונינ פארא טי;יל
 ערעייא ןן?ע; £ארא טינ זניא ןופ ךי1א טניימ
 ז;וא ףיוא ];א? רעד ךייא טלאז ריא .ןני־וא
 • דל ;יק.ערז;וא ףיוא גוא ן;אס עלןנוא ףי1א
 גוא ע?יוה רקיא ןופ ץקעוו־וע ךייא טלאז ריא
 זניא ראפ ץי1 טלא! ריא גוא עהור ע;ילייס
 רפ ןסע? טלא] ריא,ת״ישה רפ םייקלס עסט
 טיז? ךד לאז רע טא? ןניסכעסלא םעל ז;וא
 קוז וצ ףי1א ןד טיז? הןילחו קנאנ טינ ז;וא

 סיט ךל ל*ערע טךעייינ ת!ב1חעניי!מוא ןופ
 לא! ר? .םדמדכגוארז^טיסןייגאכ ז;וא
 לוזן ־זן נוא ד*ן ערעןנוא ןיד לחומ ז;וא
 יס ל" דחמ "י)ןטי1ג ערז;וא קא ן^לעס ז;וא
 לאןר^/ן$על םוצ ןמתס ז;וא יא] ר** ז"!
 אאס ערזנוא נוא ץלאי יל העגייל רל זנוא
 נ* רעךירפ עלןנוא גוא רד;יק עגלנוא בוא
 עלא גוא םיכ1־0ערעזנוא ינוא רעסהעוו#
 פא טינ ןילא] ריז? .דנייכפ עטיג ערעןנוא
 • טייצא ןא טלעוו רעל חפ ןיועיי ןיתירע^
 ןעוועדאס טינ ךד הלילק ןלא] רלגיקערזניא
 ךי1א קלא] ־ויה נוא .רעסוס עלטערפ א יי3
 רעךניק ער^נוא נוא ןפייל3 טינ ת1נטלא קק
 לא] ןיז רזנוא .םיט1תי קיקק^יילב טינ ק:אן
 ןילאז ריס '.גאז? ןז?ד? קא ןרעיי ר^*]י9 טינ

 .ךאר3 קק.ןופ גוא גאלק ןייה.ןופ ןיקיויטינ
 ןדנאנ קא ךייא זנוא יי3 ןלא] רדניק תמוא
 טינ רע;ייק_ בומז^ רע^נוא ןופ לאז סע ןיי!
 לא] םיט^תי גוא תואילא עלאוצנוא.ןיהעפ
 לא] ךג] ר^אפא נוא רז^א^א ןיי1ה ב טא;
 1נוא לא] רג] .ריקעה עג;אך3 וצעלא אייה
 ןלאזרדנ ר^וי גוא דוב^ הק;רפ ןיקי# וצ
 ןלא] רד? גיא ןלטעי^א קדיר ן? ןפראד3 טינ
 ־ףו ךיילנ חא סאך סאוו ד;אש וצ ןטוק טינ

 דצ לעק ק1 ה^ז ןלא] ריס גוא .ן3ראטז^ינ
 ה^ות עגילייס ר? וצ רעדניק ערזנוא ןיד

 •ן^טנעט וצ םוג גוא טא;וצ םור$ ןיד ןלאז
 •רד? סא\ו תוכז םעךרפ תוט^נ עתלייה ריא
 יניא רפ םעפ ןנעיי טרןןייא ןופ ההן$ ץכינ
 דחעה על]נוא ןקךאסע׳ ז;וא לא!רע ת״ישה
 עיני ןדיא] ריס געיו ןיסיכער ןייא ןיא ןיינ וצ
 רעל ןופ תוואת איל ןיא ?רעוי ןעקנורטרעפ
 ןופ ןדעוי טךהיפיעפ טינ קא; ריס .טיעוו
 קסיקסקרכאיתובא עלזגוא תונופ ערה רעי
 ןמר הך|ע תוהן?א ערזנוא תוכזכ גוא גקעיג
 עלא ןופ תומז^נ ד תוכזכ נוא'האלו לחר
 ןיד הקד אא] ריס גוא תוינקהע גוא םיקירע
 תמי גוא ז^לקסס תיכ קג9 ןעסע] אוצ

 .• טיסמ חו׳דזיכ םיתסה
 תרכזה תומשנ

 <מ *ןיז קמ בוא רו*? םו םיא מא םללןזן קא קרען*ן אךז ןימ ת**ן יד קגאס יס גהונ ןיו חא
 :"6?׳ו •יר חגעיי יזייז קמנ ס
 :םיד ןעמ םניז רמפיפ קא ךאג

 הןז1ץ דדונ י^דמעכ ומלועל ךלהק דימ אבא תסקג םיהלא רוכח
 םהרבא זוסקבסע םלמ דוך? הדחצ וש?;אסח ,ך ־טקבו חעב

$ 

 ןעסא;םעניד טיס טסייס ר3] רעז$א$ םענייס ןופ הןיזן׳נ ד טאנ ןק;יךינ טסלא!אוד רוכח
 םאך ןיליול סוא םיא ןקנידינ וטסלאז טלעיו רע;עי ףיוא ןע^נאלדכ זיא אד רך "׳ב"

 ךיא "ר ו^רלס
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 ת־טשנ תרכזה
 ןדע ןג# תוינקדצו םן2דצ ר# םיער ח*לן לסר ידמל ה# בקגמקחמ

 ז ןמ* רסאנו
 :םאד קמ םגאז רעופ וס ץ יא ךאנ

 דדונ יג# רמעכ הללועל הב?# *׳־■־ יתרומ ימא תמקנ םזא# רוכזי
 תמקנ םע סייסה רורצ? הרתע הקפנ אהת ׳1 ריקבו הךע3 ;ךרךצ
 חוינןכ־ןיח םיקידצ ר# םעו י ה*לן לחר הקלר ,דוק בקעמ קח^ל ם,לרלא

 ג ןמא רע# ןדע !ג#
 : םאד ןעזג םנאז םירירק ערעדגא ך אנ

 דצמ ץ3 יתויחאו יסא יתודו־ף ירוד יסוגקח ינקז ימאו יבא ת#נ םיהלא רוכח
 םךע3 הקרע דלונ ינ# דטע3 םמלועל םלהק ימא דצמ ןי3 יבא

 :ןמא רמאנן ןדע ןג3ק תוינקדצו םיקידצ ר# םנה האלו לסל הקבר הרק
 ימא •וצמ ןהו יבא דצמ ןה יתובוןרו יבורק לב תמקנו ״־״ תמקנ םדדלא ר1כזי
 לע ןננחנשן ועבטנקו ופרשגקו וטחשנש ןה וג־ז# ןה יתמו,דק ןה
 הנייהת ,ך רנקבי םהיהוטקנ תרכזה דעב הק־ךצ ן0# רובעב םקה שורק
 הרק בקעי קחצל םהלבא לק םהיתומשנ םע םילחה דורעב תורורצ םזדיתוש?נ

 :ןמא'רמאנו ןדע ןנבש תוינקדצו םיקידצ ראק םעו האלו לחר הקבר ^
 תלעמב הניכשה יפנב לע הנוכנ החונמ אצמה םימורמב ןבוש םימהר אלמ לא
 ךלהק ם׳בס !ירומ יבא)תמשנ תא םריהזמ עיקרה רהוזב םירוהטו םיקודק ־
 .ותחונמ אהת ןלע ןג? .ותמקנ תרכזה דעב הקךצ רלונ ינ# 'דטעב .ומלועל
 ןלעזנ חא !עיי ז״ןזן׳נ ץי1 לאן רכש םעל ראפ :יא קנעמ טענייז ןיפ הקלצ ילמ ןי3 ךיא
 םיקודצ עלעל* נוא'ה#ו לסל הקבר הלש ביקגויג קחצו'םהריא ןיפ ת1שןןל ד טיס

 ל !םא ןינאז קיעיו ייט נוא ןעליל ןלע ןנ ץא יל תובלוצ גיא
 "'נפ ן?א}ריא טיט טטייה איז רעמיט ןייזנ ןיפ ה#;יל טא}ןעקניילינ טסלאן איד רובח
 ןילימ םוא ןקנידינ טנייה יטהלאי טלעוו רע;עןףיוא ןעוןטינןיראווי;תא איז םאל
 ןיא ןעור ה$ןקנ ריא ל'אן רכוע םעל ראפ ניא ןינעמ טנעריא ןופ הקדצ רדנט ק3 ?א םאל
 םיקידצ עלעליא *א האלו לסו הקבר הלש ביקעה קחצל מקולא ןופ תוטן׳נ ף טיט ןלע ןנ

 , :!טא ןיזאי. !ילעיו ריט נוא ןעקייז קע ןנ ןיא איד תוינקדצ גוא
 ד}יט ר1ללע.ע;ייה ןופ נוא רטאק רטליע ע;ייס ןופ תוטוקנ ך טא}ןקנידינ טסלאן וד רובח
 רבעויש :וא רעךיו3 סןעז?ום :וא םרעשא£ :וא רעטסעת# גוא רעלילפ ע)'ייה ןופ 1'
 טר^ייז ןופ הקד* רך:ס |י3 ךיא םאל ןיליוו םוא טלעוו ־ונעי ףיו־א ןע;גא'גיגןעניי] םאו;ך
 קוצל םהךיא ןופ ת1ם^;יל טיט ןדע ן3 ןיא ן עור תוםז?נ ערעייז ןילא; רכ£ םעך יפ ןנעו)
 #5 ןגאז קיעיו ריזנ בוא ן;יוז !ל^ ןיא ד םיק.יך¥ ער־טא ך גוא האלל לחךהה?רהר|קבק1ןיז

 עלא ןופ יד נוא *׳3יי ןי;י3לעז םעל ןופ יל טא;ןקגיילי;טהלא;אוד רוגח
 ץ*זכ ןופ ןע;ייז םארי יד אי׳יס דגיירפ סדגייכפ ע;יים ןויפ הז^בך ינוא ד;ייר'פ ע;ייט 1 *
 ר1ןיי!ףיוא ןיברא1$ש4ן;יי1 םאת יד ךי1א םיאורק ז^וע^ומ ןיי© ןופ איי5 םי31רק.שרעטא$
 ץי3ע;ןידכ קלימ םוא ןקגיידי; ט;ייה וטסלא;םעב לעייז ףי1א טי;םארי יד ךי1^ נוא טע$
 םזל־קא ןופ תומ$ יד טיט ןלע ןג ןיא ןעור קאן גוא ןקגידיג.וצ תומז?נ ער^יי; ןדעת הפל*
 :ןשא ן;יי1 ןלע ןג'ןיא יל ת־ויגקדיח םיקידצ עלדנא נוא'האלו להר הקיצר הר(ע בקגקו קייצי
 ליטיה ןיא טעור רגן טייקסיראג רעד טי1? לופ זיא רע סאוו אוה ךור^ ט^ םימחר אלס ^
 בוא ע;ילייס טד? ה;י5ז^ רעל ןופ גגוצי^אג םעל ףיוא גגואור ט?על ןייא ןיהיירג ףאט .
 ר1$א9 ןייס ןופ הזן^ב ך ןיזנקייל לא;ליטיה ןופ טייקרע^יול םל איוו 1זא ייייזכ תול^מ ע;יר
 ןופ רובעב ןיי1ראז^יג'חא רעי'ט9יים םע טלעיו קי!אוצ ן;נאגיג קעו,יא זיא ר# םאו;(""נ•)
 תעז^בטהייס ס^יה^קי!טנאןן רעל טאה ןעזקתע^ג .ךכלן רדמ ןיג ךיא םאת ק;עןן

 ןעמ ,ר םדעס



 תומשנ תרכזה
 חא םימס רורצב דחיתן םימלעל וי*;ג5 רתסב והריתס:םימחרל לעב ק>

 חבקנ^ :ןמא רמאנן ם1לשב לע היגד ותגיסנ איה ״ ותמשנ
 תלעמב הנינשה י־ננכ לע הנוכנ החונמ אצמה םימורמב קוש םימרכ'אלמ לא
 זיבלהשי •׳ב־ ;יתרומ ימא׳1 תמשנ תא םיריהזמ עיקרל רהוזב םירוהמו םישודק
 .התחונמ אהת

 תא'םידוה רורצב תורצלו םמלועל'וקנבירתסב הריתס:םימחרל לעב ןבל
 :ןמא רמאנו םולשב ׳־יבכשמ לע סונתו החלש אוה ל התמשנ

 : ת1סשנ רמזמ ךאנ קמ םנאז הנחמ אך *

 טייקטיראפ*# ןייד ןיי!לא! סע נואתס1סררג ריד רפ 'ץליוו 'רך ןיד לא;־וינפלמ ןימ ך־ךי
 ןוטלעע;ייט ןופ טא; גואטא; ןייע טא;
 ןיי־!'טיע ט;יי.ד ץטפייל טק״יא!אוד סא־ל

 רעל הרא גוא ת1ם#ג ע;ילייה ערא ףיוא
 ד בוא רעטומ גיא רעעאןג ןייע ןופ הטט׳ג
 ןילאז :וא .ןעעוק ןילא;בוא ץינ ףיוא ןילאז אןידתומ^ג ע;ילייה'יך ףיוא דא;יג ןיעי1רג
 טוג דעיי! טכאביג ץרעיי לא;םע זא ץכיירג גילייה ןיד ףיויא ןיטעפ גוא ברל טיט ןידייב
 ק^ראנרעד ןימייה ןייד יא$ ם׳נעפעךיג ןטכיילול וטןילא} ידןט׳יווצ בוא לאי&ייקלאט
 גואנגיואור רעיי!ןיי! לא; ץטראל גוא לוט7 גוא ך?ומ גואיר^א^ ןייס ןופ ה^נ איד ףרא

 ןה דגייכפ עגייט עלא ןופ תומ$ ך ףי1א
 תומ^ יד עלא גוא יטא דצט ןס'ילא ימל

 ןדע ן;ןופ ת1רו0 יילל יד ןיא ןעייסל םאור
 ןיטעל גוא גיגיק רן;וא טא;ן יפיו ל ןעוט בוא.
 .רלגיק עפיל ע;ידזנוא ףיוא דיילפ גוא ןבעל
 רל 'ןייד טפאלק םיחג טיט ךיא טעפ ךרא
 ןעמע;רפ 'ןילאז ןלערא ע;יד זא טייקמיראפ

 ך גוא ת1ט^ ערעיי!ץךניפ ןייא טסלאז וד
 םדפלל י;פל רס׳מ גוא רטא$ ץיט ןופ תומ־^ג
 ןא(ר גי1א'ןייק״סאוו טלא ץגילייה םעל םרא
 ן9לייל ט$לאן ;וא ןיילא וד רא;ץיטטלפ טיג

 יי!טעז בויא טייקרע^רל טיט ת1ש$ננ ערנץיז
 ןנ ןופ ךא$ רעך גוא זיויה ץד טייקזפעפ •טיפ

 םאוות1ם#ג ךנוא ןקגיוט ןא איד לא! ןדע
 ר^ייז וצ ןעטוק וצ טיג סכ ןייק_ ךא;ןילאה טייקמייאפ רךטימ םע; ראפטעפיג ץיט וצ־
 טא; ועפיל אוד ךיד ךיא טעפ גגואח לארזעיקלא$ ןיד ןופ ןיד לטפט טקלא] וד זא
 ןיקעד וצ טסלא!גוא ה;יכםז ןייו טפייל רעל
 ךאלס םוצ ן'יגא!טהלאן גוא תורייע עיג^יד יא?
 יי1 ןופ ן־רע^נירל וצ יד רביא ה;וטט זיא סאוו

 עלא גוא םיתיחנמ ד ןיפ ןךאן' םירג יד עלא
 ערזגוא ןירע^ייל רל טםלא;נוא תויגעדיפ יד

 .. ,. . הק;ךפוםול^ו םילס טיפ *גואזוחפ^טיהנעפ
 רפילטיא ןע4יליג ץלא! איד גוא ט^ט סאד דהא םוקפפ הלך;ו הרות ילצא הלזלל^ ה^וט
 ץלאןיאיד גוא ם1ל^פ גנואור עפלג)ר ר^יי! ד1בןן ר^וע ןירעע םלוקס ז;וא ףי1א לא;סג;
 ןיפ לע;ילפ ד רעט4יא ר4רדטל ה;ילדסס ןייג האט ידע םיגפ י־לגןל םיגפ 'םיג^־ו םים:תוכירא

 . ג ןזיא םיפורפ 'איד טיט טא;ריל וצ ןע;ך ץילאז ריס גוא םי;^
 לןץו ץי*ן חך1ת רסס אך ןץרא סל;םש קמ גוא וללהי םממ ןמד רעד גוא י ירשא . ם־םחרח בא םמד ףאנ םגאז ןעמ

 ן *ןסזס ס^יוואד קמ גיא שידק.ךח םנאז ןזח רעד נ*א.תבש תל6ת ץא ץלא סאד סגיפד קס

 ןעז?
 אוה

 ךורפ טא;הקדצ רעד ןילערר םורד .ןדע ןג ץא ןיד לא;נגואורץי1
 טד; ^ע;ע^לע'סאל ןיד ןיא ןיטלאסאכ םיא לא! רע;יהראפדעל ^

 םך ץי1 ןיפעל גיבייא ןופ ד;וב ןיא ןדגוביג ןייא ץדילא!'גוא גיפייא ףרא גגוצי^אג
 טיט רפק.ןיד ןיא ןנתר לא!רע גוא .ברא ןיי!זיא אוה ךירפ טא; .אקה םלועל ןעפ טגייזפ

 :ןסא ןדא!עלא ריט ץלעוי שץ1רך :וא .םא^
 לד5יה ץא טעור רעי טייקםיךא3 רעך טיפ לופ זיא רע סאוו אוה ךורפ טא;םיכחר אלמ $$
 טיט ה;יפ^ רעו ןופ גגוציז^אפ םעך ףרא גגואור טפעך ץיא ץפיירג ךאמ
 4* 4. ^ ־ - - 441 4 4^ 4444*444^ (*144 ^ 4 4^4 4 4_ 44^ 44 44^44 4444 4^^ ^ 4 4^4 4 4444 /4 4 4 ■44^4 444 44^444^

 אלידה 4^^444
 ןופ ה^ג יו ץטכייל לא'!לימיה ןופ טייקרעטיא'םאך אייוו 1זא,תול1^ ע;ייך גוא ע^ילייה•
 ,ן^ראטזקיג זיא איז טסיימ סעי טלעוו ריא וצ ןגנאגיג קעווא זיא איז םאמ (מ׳יס)יטומ ןייע
 טסידכ סע,הק^נ ריאי טנאט רעל טאה ןעט תע#ב הקדצ רדמ ןיפ ךיא םארו ץגעוו ןופ.
 טא;הקקצ רל ץיגעוי םורד .ןלע ןנ ןיא ץי1 לא!גגואור ריאי.ר1בזי טגא!יג טאה ןעט תע&׳ב

 טיט ז^עגעטלעסכ ןייז ץא ןיטיאסאב ריא לא!רץטיראפ רעד ןייא זיא רע םאוו אוה ךויפ
 הטז^ג ריא ץפעל עפייא ןופ ידגוב ןיא ןילגוביג ןייא ןיי!לא!גוא גיפייא ףי1א גגוציזעאפ
 יפמ.ןייא קהי לאן איז גוא " ברא ריא זיא'אוה ךורפ טא; .אפה םל1על ןעט טגייימ סאץ

 *ו פ״ם:ס ג ןטא ץגא!מא דיט ןילעווףיורדגוא .ם1לז^ טיט'
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 םילגר שלשל ףסומ
 :ךסלהת דיגי.ימ התפת יס?ש יגלא

 דאאנ קחץל תלא סה־ובא תלא וניתובא יתלא!וניחלא י התא ירתב
 הגוק םרוט םדהרלסוג קיל? לא אךונהו רובמ לחנת לא׳דבקענ
 :,־רתאיו ום5? ןעגיל □דימ ימל לאוג איבמו תמא ידקח ר?1ף לבה

 :םהרבא ןמי : התא ךח? :ןמי עישומו רמע ךלה
 :עישוהל בל התא םיתמ חידה ימא םלועל רוב;התא

 5ח1דר בך^ ןא ק" תרמ ימנף׳ ןיפ ףסיס ןיא גיא ל$ה דיך־ם ;א ןמ םבידד ז*6 נא0 ץסשדע ןופ ףסיס ןי•

 :םשגה דירומו סחד בישה רעסנרו שיא ; לטה דירומ יעס וז םוא

 םילוהאפחוסילפונ ךמוס .םיבר םימחרב םיתמ הירמ דסחב םימ לכלכמ
 תורובג לעב ךומ? ימ .ר?ע ינשיל ותנומא םממו םירוסא ריתהו ״:״ :

 םיתה'חויחסל התא ןמאנו ״דעוש:סיממי התהו תיממ ךלמ ךל ׳ימח יהי
 :םיתמה הת!? חרתא ךור?

 :תבש ןיש יקוס ץא ןמ םניבינ רתכ תשודק אד ןמ םנאז ץ״שח תיזח ץא

 ץ החא ךח? :הלמ ךוללה: םוי ל?3 םישודןרו ש1ךכ ךמשו שחק התא
 :שזוקהלאת '־

 ונתוא תבהא .םימעה לכמ ונתרחב התא
 *תונושלה לכמ ונתממודו .ונב תיצרו יז ־

 :תארה ונילע שוךרהו לודגה ףמשו
 ןומ " ׳ייונמל תוח?ש "תנ הבהאב וניהלא יי ונל ?תצרו
 ח׳דזהח?שה>םויתא ןוששל םינמןו םיגח החמשל

 םדעומ

 תדעובשל חספל

 תועכשח גח תוצמה גח
 .הזה

• •• 
 .הזה

— • • 

 תיכזגל

 תוכסה גח
 .זוזה

 (אךל0 'םוי תאו ־־.יי") ארקמ בוט םל תאו
 ז!ג• . ״.״ 1

 <םויתאוהיהח?שה׳םו
 • ת״ש־לו 1״עםשל

 תרצע ינימש
 .הזה גחה
 ןמז ה*ל שלק
 ונתחמש 1 ונתחדש ן ונתרות ןתמ ן ונתורח

 :םירצמ תאיציל רכז שרק ארקמ 'הבהאב ״־י)
 ונתמדא לעמ ונקחרתנו ונצראמ ונילג וניאטח ינפמו
 תוחתשהלו תוארלו תולעל םילוכי ונא ץאו יי "

 לודגה י תובכ ךתריחב תיבב וניתובוח תושעלו ךינפל
 דגאל ךנוא ןופ ןיביןמ רפ ןראווינ רימ ןגייז יניז עךיגיא ןגעוו ןופ גוא ינ-"־" י;$מו
 טינ ןןען5 יריס גוא ץ״י דרע ךנוא ןופ ט־ועשייוו רד ןראוויג ןנייז רימ גוא י^ייי״י
 ריד רפ וצ ז*ל ךיז ןקוב וצ גוא ""*׳הלי'ןהעזיג ןרעוו וצ'גוא "אילי ץי^ וצ ףיוא "לא
 םער ץא ׳״ זיוה ץטיייונ דז םיוא ץיד ןיא טייןמדלו8י ךנוא ןאש וצ גוא זי״ילי טא;

 שדנייפ םעד ןופ >־״> ופוריג ףיורד זיא ןמאנ ןייד םאוו זיוה ןיגילייה גוא ץטרעפיאיג
 םגאה ׳י ©ר**
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 םילגר שלשל ףסימ

 םיברה ךימחרבךשךקמ -
 דובכ הלג וניה§ ונכלמ וניבא:ודובכ לד גתו הרהמ *דנבתו
 יח לכ יגיעל"ונילע אשנהו עפוהו הרהמ ונילע ךתוכלמ

 וניתובוח תונברר תא ךינפל השענ םשו םלוע תודמש י1
 םוי ףסומ תאו 1 םתכלהב םיפסומו םרדס? םירימת

 חספל

 תוצמה גול
 .הזה

 1 ש1ך הזה תינשה םוי יפסומ תאו ייב־*)

 תיעיבשל

 תועמשה גח
 .יי הזה

 ת״שלי *'עמשל . תיפוסל

 תרצע ינימש תוכסה גח
 .הזה גחה' .הזה

 בירקנו השעג .הזה שידק 'אלימ םויו ארקמ בוט םוף
 ונל? וו?תבש ומ3 .־ דן3וצך תוי!מ? ה?קא3 ד!יגפל
 :רומא? דץוינכ '95 .ךד3ע ה?׳ט דז דנ? • ימן״י?
 שנאוכנ בתח שאה נוא שדקומ תי3 ץת ץא ןראוויג שקערשש{ תא איז םאוו שנאה
 לאז ןיליוו ץיד םאד ןךע!ןלע'עךזמא ןופ שא{ גוא שאנ ךנוא י טא{ דקל ןשעב ריו? ייי
 ומא רביא ליז טסלאז נואןרעק,םוא ךיז שקראז ־*׳״־ גיניק ךישיראב רדת 1לםץין
 גוא יהננחי שייקמיריא? רעך רין1 ןייד שיש 8חקםה זויבץד רעביא נואליי ץל םחלש
 ז;וא שסאה ת יוו וזא דובייו ןייז ןי?או? םיורגשסלאז גרא ליג" ןעיוב ץ? םיא שסלאז
 רםעך{:שעוו ןורחאה תיב םעל ןופ רובב רד'םאד םיאישנ עקת דקת ןעוויג היטבש
 הימ טטראזדקל ןשעב ריש "ל־ גי{יק ךמא רשאפ ךנוא יע" ץטש־ך םער ןופ ןיי!
 ןייד זייוו ינוא דקל ביוה רעד גוא י״יי זנוא רעביא הבולש ןיד ץפ דוביו םער ןיי!
 ךאיש נוא ־יקי שא; ךנוא שסיב ת זא ןהעז םאד ןלאז ערא םאד ונוא רביא שייקסיודן
 גוא יניתיתשע רקלעפ יד ןש׳יווע ןופ עשייר״ע ר? ערעןנוא ףיונ וצ םע{ נוא טנעהא{
 ץא זווא גניירבנוא ינ״עיי טריעוו רד ןופ ןתנע ך ןופ ץיא לישאז עציךפש רפ גתזיגוא
 זיא טודקשהתיב ץד וארי םיישחן ץיק.נוא ס-ל־׳יית גנאזינ טיש ןויצ טאש?׳ןיד
 ן{נא{יג םיורא ןניי!ריש זא שאהי{ ־ךירפ ןופ ןבאל ריש טאוו התהש רד טישי״י״נ
 ץבאה רעדימ רימ ץלאז החש!ע איל ןעוויג זנוא טיש הןיכיזק את זיא*םירצה ןופ
 ריס טאוו ת*ונ;ךקז את רת ראפ ןיי!ביוקש ריש ץלעוו םתשורי ץא ץשתאל בוא ■־"י
 רך?ב ןעווי{ בירקש רישת טאה ןעש םאוויתונבךכ ת ־דיעי ןנניירב יצ גידלו?׳ ןנד
 זיא ץ'ך רד יוו ףסומ ןופ תונורק.נוא סי"■" ןבילשינ ןא הרות רד ןיא ןעיישק׳ ייז יוו וזא

 ריד רפ וצ* ןייז בי־וקס נואןש״כב ןא ריש ץלעוובוט םויןופ ףיןומ ןבירק״סעךנוא""
 ץא ן?ר?לגגא טשאה ת ימ וזא קימ ןיד ץפ טא;{ ד ימ וזא ׳״״>־ םפאשביל טיש
 :טייש?׳ קוטן ץא אימ ליומ םרהעי{ ןיד ןופ ךעמ טנענק ץיד 1ןךוד הלות ץד
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 םילגר שלשל ףסומ
 זתנמ תלס םינדיע ימיו םמימת הנש ינ3 םישמ 1יבשה םויבו
 דימתה תלע לעי ותכשכ ת38י'חלע נ וכס?) !9^3 ׳יללכ

 :ח&טאב סודו ן3רןנו ת?ש ן3לכ ,ךז׳ :הממ
 "נ•־ לש ׳ני ׳* סמר ן תוזינ״ל | לי־׳ דוי ׳״ סי־נ

 ש־ורלסוירשעהשמחכי םירוכ3ה םוילו העגרא? ןושארה םירהבו
 ש1ק־ ארימ'יעיבשה החנמ ם??ירקה3ן:י:ל חספ שדחל םוי ישע
 תכאלמ ל? םכל ,ךיהל םכיתעבש3דלהש7ר "השדחלסוירשע,רשעמכו
 םתגחוושעת אל הלכיע םכל היחי שדק ארקמ .:לכא:.תוצמ םימ:תעבש גח

 :םימ;תעכש לל גח הלכע תכאלמ לכ ולכ שלק ארקמןושארה םוי3
 השא הלע םתברקהו :ושעת ^ל

 חיר ה לע
 הלכע תכאלמ

 ןאכ קליחזומ ךליאו חשס

 םליא רשעיהשלש ךכב םירפ י;ל תחינ סירל ילל הלג? הש*י? טלללקילו
 הגש ינב םישבכ' םדיש !לא" םדש ךרב י;ב

 דחא ^ * • * # 1 • -   ^ 4 -  ^41 4 4
 ליאו םדש ךיל יג? םרכ

 ?'עשבכהעבשו דחא
 :הנש דכ ן :םכל ויה:םמימת ׳ינש

 ליאלםדישע'דשי • ־יכל םיתשע השלש • ר3ךמכםהיכםנו םתחנמו
 רפכל (םיריעצ 'י^ תיעיבשב)ריע1ןד .וכסנכ ןלג^בכל ןורפעו
 *״'• * :םתכלהבםידימח

 :ויהי

 תיב ש דעומה לוח לש ןושאר םויל

 .רשע םינש ריב דכ םרו ינשס סויגו
 הנש ינו םישבכ ■ םדש םליא
 םתחנמו : 0?^ ־^ע ^3־18

 .ישע יתשע םירפ ישילשה סויגו
 הנש ינכ םישבכ .םלש םליא
 שתחנמו • 0?־^ ־ישע,

 תוכיס דע םה לוח לש ינש םייל

 .רשע יתשע םירכ ישילשה םויבו
 הנש ינכ 'םישבכ • ם:נש םליא
 שתחנמו ,.י 0?^ ־^׳ע העב־)א

 םליא .הרשע'םירפ'יעיברל םיויגו
 העברא ה;ש ינכ םישבכ.ם:נ'ש

 םתחנסי 1 £2?^

 תינוס דעיסה ליח לש ישילש םויל

 םלא .הרשע. םירפ יעיברה םויגו
 העברא הנש ינכ םישככ.םי)ש

 ׳.םמימת ־שע
 תחסשלו תרמ ינימשל

 םלא .העשל םדכ ישימה םויכו
 העכיא הינק ינכ םישבכ •םינש
 םתחנמו : £^'??0

 תיביס דעום-ר לוח לש *עיבר םויל

 םליא .העשל םי־ם ישימחה םויכו
 העכראה;שינכ םישבכ .םינש
 םתתנסי י ; 02^ ־1^

 םלא . הקכש םירפ 'יששה םויבו
 שתתנסו :םמי?ת ■ישע העכלא הנש ינכ םד־־בכ .םינש

 םתחנמו

 . הבר אנעשוהל

 םליא .הענש םירפ יששה םויכו
 הע3ראה;שינבםיש?כ.םינש
 סי״יי ־. םמי??
 םליא .העכש םירכ יעיבשה םויבו
 העברא הנש דג םישבכ .ם:נש

 םתחנמו :םמיממ ישע

 וחמשי ׳ר ש״מדס
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 םילגר שלשל ףסיס
 םלכ.יגמ?ש ישרקס םע. .גגע יארוקו ת ■!ש ףמיש זןתמלמב ןחמשי
 תדקח .ותשדקו 1ב תיצר יעיבשבו .ףבוט? וגנעתיו ועבשיי י 1 י

 :תישארב השג׳־םל ־9!.תארק;ותא םי?:

 ביט ונילע םחר ןמחר ־ןלמ וניתובא דדלאו וניהלא
 ךימחר ןומהב ונילא הבוש י ונל שרדו ביטמו ־ "
 יהלחתבכ •ךתיב הנב .ךנוצר ושעש תובא ללג,

 ונוכמ לע ךשךקמ ןנוכיו
 בשהו םתדובעל

 שלשב ךינפל הוחתשנו הארנו הלענ םשוסהיונל לארשי
 שולש ךתרותב

 יח?.'ישא םוקמכ #לא ר ינ9 תא זחמזילכ
1 

 ?קר
 •• • תובסה גחבו,תועבשה גחבו

 לז?ןהנ
 יסל .ףירעוט תכרב תא ןניחלא ־י ונאישהו
 יצר רשאב ןוששלו ההמשל םולשלו " י ־!

 ונשדק 1ינזמינ??' א} הצר וניסובא יתלאג וניזאי "נ") .ןנכךבל
 זמ&ו ךבלשס ונ??ש דןהךות? ונקלח ןהו ףי^?
 ונליחכלו .תטא? .זח?על ל03ל יספו ך^יב ונשפנ

 ידעומ(י תבש) ןוששבו החמשב <ןי>מ •ימא?)וניהלא י יי
 ■ןורב :דן5?# יערק? .ל#ף י? ף? וחו??״ו .־ז|יך3

 5 1 ערקמ " התא
 רעטוגא טטיב וד נ* זנוא רביא ךיז םראב רד ביגיק רגימירב רד "-"יב" ,יל",סיתלא
 ק?ורב טימ זנוא וצ ןייד רעק״יש זנוא וצ ןטטיראפ דאמ טסניטינאב גוא י "
 המ ןילימ ןייד ;אטינ ןיבאה ייז ליימ תובא ערזנוא ןינעמ ןופ ללמ טייקמיראב רד ןייד
 סופ ןייז ףיוא שדקמה תיפ ןייד ןא טיירב בוא !״־.גנאל ןופ איוו וזא זי1ה ןייד יאמב
 ג;וגיטךא?קקעך ןייז טימ זנוא יירפ רד גוא י״־־י ייב? ןייז ןזייוו זגוא טסלאז גוא י""",
 ב־הו גנאזיג רעייז וצ סמל יד בוא ־־-*י הדובע ךזייז וצ םינתכ ידי רדיוו ירעמ גוא ־*״,
 גוא ןייג ףיוא רימ ןילעוו ןטלאד גוא ־"י גנוניואמ רעייז וצ לארשי דיערמו רעמ נוא
 לאמ איירד ־׳ל־׳־ ריך רפ ןיקוב ךיז ןילעמ רימ גוא "י״חי״י ןעהעהנ ןירעוו ולעמ'רים
 ןרעמ לאז ""יי רא:ןיא לאמ יירד ־ילש הרות ןייד ןיא טייטש םע אייוו וזא ב^י־ ־^י ייא
 רעך םיוא טעמ טאנ ואמ טרא םער ףיוא "?־נ טאנ ןייד יראפ םירכז עגייד ןעהעזיג
 "לי תוכוס םוא עא תועובש 'םוא ;וא חספ םוא *ינ שדקמה תיב םוצ ונייהד ויל״וו
 ׳י תינ?ריי ןתיירב לא׳ ;עט טרעייג גידייל טאנ רפ ןהעז־ינ ץירעמ טיג טסלאז ינוא
 :ץבע;ינ דיל טאה טאנ םאמ הברק רד ךאג ״יב־ דןאנ ;ינעמ רפ ןייז ־זאג רנילטיא

 רוכז ׳י פ״מנס
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 םילגר שלעל ףסומ
 ריבדל הלובעה בשה) .העש םסלפתלו לא־# ףמעב יניהלא ״ הצי
 רדק*? ןוצרל דוק ןוצרב לבקת הבהאב םתלבתו .לא#ישאל ךהיב
 :י ההא ךח?:םימסרב ןויצל ךבושכ וניניע הניזהתן :ךמע לא# תריב?

 :קיצל ות;י;ש רדסמה
 ס י איה ההאש דל וגל;א םידומ

 ט@ םלועלוניסוב^לאנונדדלא
 י1דמ זןסזן׳ל ת1אד1הו תוכל? תיזן׳אי? איה התא גג# ןגמ יגרד רוצ .רעל

 !3 י ינטיפו ינתיוזיסי? לע 8׳1דן5ת ךתלהת ר§ס;י ךל הךוג רז־ך רחל

 :תויאלו׳די לא'־ירי!־.י .תע לככשךיתובוטו ךיתואל?; ל'ען

 זץד?ת ימס אל י? םחרמהו ךימסל יל; אל י? בוטה .ם!ןקןח ךכב] בלע
 :ךל ונרק םלועמ ימ

 :דגה םלועל רימת ונבלמ ךמש אשנתר םמורחך ךרעוי.םלכ לעל
 ונתעושי לאסי בוט יב םלועל לוימ ךמש יללסר הלס ךו־דוי םרחה לכל
 :תודוהל הא;ךלו ךמש בוטה ;י .רסא ךורב :,בוטה לא׳ד הלמ ונתלען י!

 םינהכ תכרב ץ׳של
 שחו ןחםל.י!

 טיהלא ל ונל הה;ךינ9 רואכ יב ףינמ רואב דחאב טלב
 ךי;יע3 בוטו .םולשו םי:חן םימחרל הברלו הקדצו דסח תבהאו םיזו תרות
 ךיבמה :ן ההא ךחב :ךמולשב העשי לבבו תע לקב לאל?:ל?ע תא ךרבל

 :םא1?י> לארשל ומע תא
 ""ק ץי*י :ילאוגו ריצ יי ףיאל י3ל ןוימדל ימ דמא ןונחל יודדי

 דגיהמ םחה וציפ;יללקמלו ׳ימדמ רבדמ יתבשי ע־מ רישיל'רוצ; ,יהלא
 לבי .יימי?;ףחרה ךיהוצסבי ךסלותכ יבל התב .הדדה לכל ר?עב ־יי
 סח ימל ץפ? ייה: :םתישסמ לקלקו. םתצע ר&ל ׳־ירירמ .דער ילל םיבשיחה
 .ךמשי ןעמל השע :יברעו ךנימ:העישוה ךחדי ןוצלה:ןעסל :החד י:ךאלמו
 ןוצרל ודך :ךתש־וק ןעטל השע. .ךתךות ןעמל השע .ךנימ:ןעמל ׳רשגי
 השעי. אוה וימיד?? םולש -ישע :ילאוגו יריצ ר ךינבל יבל ןויגהו יב ירמא

 ׳י־י ןוזר ימ :ןמא ורמאי לא#לב לען טילע םולש

 תרצע ינימש לש ףסומל םשג תלפת
 :שאר ןמ םגאו ןוט רעד גוא ןגטו עישומו זיפ התא ןורב ןא םפחד ןן3 ד8ף

 , , .:"תובא יהלאנ טיהלא יי י י ^
 לע לותש ץעכ ותפרב .םלמכ ךירחא ךעמנ בא רוכז
 ותזקרד .םיממו שאמ ות^יצה ותננג .םלמ י יגלפ
 ץגיוציג ךיז טאה רע םאוו םהרבא רעטאפ רעזגוא ןופ תוכז םעד קניידי;נ* רוכן
 םאןו םיוב ץא איוו וזא ט^טקביג םיא טקאה אה יתכיג רעסאוו איוו רה ןא;

 םסקאוי ׳ר פ׳םקם
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 םשנ תלפת
 :םימ ענמת לא ורובעב להק :םימ לכ לע וערזב
 ורוהל תחשו .םימ טעמ אנ הקי תרושבב דלונה רמז
 בל ךופשל אוה םג רהז,םימכ ומיד ךופשל וטחשל
 :םימ תרשח ןוח וקדצב להק :םימ תוראב אצמו רפח.םימב
 ¬ואב יפמ־ןבא לגו בל דחי.םימ ןדרי רבעו ולקמ ןעט רוכז
 ותחטבה ןבל.םיממו שאמ לולב רש ול קבאנבסימ
 :ם־מ ענמת לא ורובעב להק :םימבו שאב ומע תויה
 הקיזהו הלד הלד ומנ .םימה ןמ אמוג תבתב רשמ רוכז

 ךהעלסהלע .םימל ואמצ תע ךילוגס .םלמ ןאצ
 :םלמ תרשח!ןוח וקדצב להק :םימ ואציו

 .רעוצ .םימב תוליבט ישמח לבוט תותש דיקפ
 .םימ תרהיט הזמו ארוק .םימ שודקב ויפב ץיחרמו

 רוכז

 ןערריג ליצמ םיא םסאה גוא טצישאב םיא טסאה וד יתענ ךיימ ןייא אייב םסקאוו
 טטאה אה זאטבתפיג גואטשראפיג םיא טסאה אה י״חד רעסאוונוא רעיים:ןום
 גוא ץיועוןאוו ערא אייב ט^ייזי/טאה יע גוא'לארשי ץךאןייק.ןייגןיסייהי;'םיא
 תטמ ריד דןאג טרעלקיג טינ טאה רע גוא רענמה רעסיורג ץיא ןעוויג יזאד זיא םע

 י * רעסאוו ץדיימ ראפ טינ וטסלאז תוכז ןייז ןינעוו ןופ םימ עמת לא*
 הרושב רד ןיא ןיראוויג ןיראביג זיא רע טאוו קחצל ןופ תוכז םעד קניידיג דלימ רוכז
 את גוא צרעסאוו לשיבא םיכאלמ איד ןעמענ ןיסייהיג טאהטהרכא זא !
 רעסאוו יוו טולב ןייז ץסיג לאז נוא ןיטנעש םיא לאז רע רז״אפ ןייז וצ טנאיזינ טסאה
 רעיי״י רעקאוו איוו הלפת ןיא ץראה ןייז ץסיג ר5 וצ ןעווינ טניויאווינ ךיראי זי׳א 1גן י^
 ב״ק:טכעריג ןייז טימ יקיינ רעסאוו טיש ןענתב ןענופיג טאה ינוא ןיבאךגי;טאה

 : רעסאוו ןופ גנורעמ טימ ןעמיראב רעד וטסלאן
 זיא נ־.א ןיקעטטי םער ןיגארטיג טאה ירע םאו? ב'קגןיןופ תוכז טעיד קניי־דיק ןיס רוכז
 טאה נוא טאנ וצ ץראה םאר טגיצגייאיג טאה רע י" רעסאוו ןדדו םעד רעבידא
 םער טימ טליננאריג ךיז טאה ־עזאקנייננ רעסאמ ןענורבןופ ןייטש םער'ןאטיג פא
 טרעכיזראפ םהיא וטסאהטחד ןכל רעטאוו גוארעייפןופטשימיגיזיא טאוו'ךאלמ
 טינ וטסלאז תוכז ןייז ןינעוו ןופ ייינינ רעסאוו גוא רעייפ ןיא םהיא טימ ןייז 'אוצ

 :רעטא־ס ןי־ייש רא?
 ןופ ןיטםאק_ןיא ץגעלינ זיא רע טאוו וניבר השמ ןופ תוכז םער קניידיג יי" תוכז
 רעסאוו י ןופ'ןיניוצינ 'םיתא םתייא טאה הערפ תכ היתב ינוא ץלאת ץסמיפ
 ןא טאה נוא טפעשיג ןא זנוא טאה רע טגאזינ ץבאה ורתי ןופ 'רעיטכעט את *ג
 יי1 זא טייצ רד ןייא לארשי קלאפ עטביליג ענייד ?לימ רסאוו טיש ףאש יד קקנתטינ
 זיא ץיטש םעד ףיוא ץנאלשיגירע טאה ילי^י ל־ רעסאוו אוצ ןעוויג ניטשראד קנייז
 איו קמעראכ רעד וטסליאז טייןכיטכעריג ץז םיש יקיינ רעסאיוו ץ;?נאניג'םיתא

 י :רעסאוו ןופ ננתעמ טיש םלעיו
 םער רעכיא םפאטיינ טאה רגן טאוו ןהכה ןרהא ןופ תוכז םער קניידף ייק־ רוכן

 ׳ר מיגנס תיב
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 םשג תלפת
 ז םיק ענמת לא ורובעב להק :םדנב זחפ םעמ קחר
 . םימ תרזגב תרבעהש םיטבש רשע םינש רמז
 ךפשנ םתודלות .1םימ"תחירמ ומל תקתמהש

 :םימ ופפא ונשפנ יכ ןפת .םדבכ ךילע םמד
 :םימ תרשח ןוח םקרצב ל׳יק'

 :י דירומו7 חורה בוקמ וניהלא י אוה התאזןי
 עבוש1? !םא :תומל אלו םייחל !־ף 5 הללקל אלו הערקל

 ׳" :ןוזרל אלו
 :חרומ חנומש ךאג תב השידןכ גזא םץוד לגלגכ קח רעד םגאו ןאג דען

 חספ לש ןושאר םוי ףסומל לט תלפת
 :םאר ןמכ םגאו ןאנ רעד גיא ןנסו עישומו ת? התא ־ןורב ןא בבייח ןזח

 קראה ץחחומ .:וניתובא יהלאו ונדדלא

 ;גד בור .ךצירב הכךב':ונתיש ;ךצרא תוצרל ןח לט
 # ךצפח ן לטב .ךצפח הב ריע י םמוק .ךצירפהב שוריתו
 ,תראפתלוןואגלץךאהירפחרטעמוהבוט הנשהוצ לט

 :■לטב .תרטע ךד:ב הקיש־ .תרחונ הכסכ ריע .
 טומ רע "עיז רעסאוו ןיא תל:
 קןעייר טומ רע אייק רעזןאונ ענירייה איד ןיא'ןישאונ דקז טומ רע זא דגיז עלא פא
 רנן טאה םעד טיט רופכ םוי םוא ןעגניירפש טוט גוא קגניירפש ןופ רדס םעד
 געט ץכיז דיישיג פא ץראו)זיא רע ^ רע1ןאונהנק>םאאיו.ו\.ן1על איד טגי;ייךיג

 וטסלאז תוכז ץיז ןיא י־ייבמ רעסאוו איוו ץלייא אייז םאונ לארשי איד ןופירעיופ
 : רעסאוו ץדייט ראפ טינ

 טריפעג דןךוד אייז טסאה אח טאוו םיטבש ףלעווצ איד קניידיג םיסבש רשע םינש רוכז
 את אייז וצ םיז טכאמיג טסאה ת סאוו ךרתסהשירעסאוו ענעטלאפש וצ ץשיווצ
 טנייד ןופ ץראוויג ןיסא;ראפ זיא טורב שרעדקק ער^ייז םתחלית רעסאוו עןעמיב

 רעז;וא וצ טרעקיג ךיד טסאה וד ןפת רעסאוו איוו וזא שדקטה תיב ןברוח ןיא ןיגעוו
 רעייז טד? שקימ רעפאונ איוו ןעוריג טלטנידיג סורא ןע;ייז אייז םוראוו טעביג
 טסיב וד ןעד התאש .רעסאוו ןופ גנורעמטיט ןעו?עךאכ רעד וטסלאז טייקמנערד
 • ןיגעל םעד ץרעדינ טסכאט גוא 'טגימ םעד ןעייונ טס^אמ אוד טא; רעז;וא טא;
 .טיוט ץיק.וצ טי;גוא ןי$ער וצ ..דל^ק ןייק_ טי;גוא הכךכא ןיי!לאז ןי;עך רעל

 ןסא :רעגןוה ןייק אוצ טי; גוא טעז אוצ .
 רעד זנוא טסלאז ת ־קיינ הברב ונתיש ד*אל ןייד ןיגיליוואב וצ לט ביג ךמא תימל !"
 נואי ץראק^טיט ץקראמש זנוא טסלא;ויי-יפהב שחיתי !ת בח ןיש&נעב נוא ןגןיירפ
 ץיד זיא איז םאמ םדשורי טאמש *את ץטקיר ףיוא טםלא)וי״י "ג •ייע ץידנ

 :יט טימ גנורעגאב
 ץיאח ח* לט ןופ תודי$ עטוג םימ ראיי סאד ןיירק נ1א ףאש תרשיעמו הביס חמ לס

 למנל
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 למ תלפת
 .ק7וב ונעבש םימש דגממ .הכורב ץרא ילע תפונ לס
 :למב .הכושמ ךירחא הנכ .הכשח ךותמ ריאהל
 ךינונח .םרחבמ ךדואמב 'םעטז.םירה תוצ םיסנמ לט

 למב .םירנ 'ילוקו םיעגנ הרמז ,םירגסממ ץלח
 דוד .ונדפי שדחת תעסה .ונימסא אלמ עבושו לס

 ן למב .ונמיש הת ןג .ונמ# ידממל ךכרעכ
 רשא המלא ,ןוזר יהי לא ונינמשסב ,ןוזמ ךרבת יוב לס

 י י:למב .ןוצר הל קפת אנא ׳ ןאצכ תעסה
 :ל^ה ־לרומו חורה בישמ וניזאי יי אוה התא£ י

 עבושל !"א :תומל אלו סימלו*" :הללקל אלו הכרבל
 קאי:ץחל אלו

 : חר*? חנ*? לאג חנ ה*תןנ גואסידר ל#כם ןמד רמ ם*אז ןוט

 םיפכ תאישנ רדס
 : * הלפת םינהכה ורסאי ץ״שה םע םידס יגעש ימא

 ונזויוצ# תאזה היחיוס אהתש וניתובא דרלאו וניהלא יי ףי^למ ןוצל ודלי
 ןונמ לושבמ םוש היג ףל,רי אל^ השלש הקרב לאךש:לןמע_ תא דן־!בל •1

 :םלוע דעוי התעמ
 דומאיג השתה ס$ן םינוע להקהו סי^רכ סי לורב דמואו (׳וכו טיהלא) רפוא ץ׳מה

 םילשורי טאטש יך תרתונ הכסכ ריע טייק_נ;ייש ןייא אוצ תוריפ איד אומ תראפתלו ןואגל
 ליס תי" ןדינ ,דסי• סיורא ןופ רעד טייג ןעמ םאוו לידייבא איוו טסיוו זיא םאוו

 : לט טימ טנאה ןייד ףיוא ץורקא איוויןאפ איז וטםלאז:
 יגמש ס■"־׳ ד** דנאל ןי£?וצ׳נע3יג םעד ףיוא בינ לש ץקיז םעד הניינ ח" יל־ לט
 ך״יי"חננ ת־ן־יי וי"־ יי״יל תוכרב טיט טאל זנוא דאו; לעמיה ןיסיז םעד ןופ הנינ
 •לס טימ ןיטכייל רעד אייז וטסלאז ןעהיצ ריד דןאנ ןיז ןעוט טאוו איל לט חני"־

 ״״ תעב אידןופ האובת יל גינאהאיוו לזא םיז •ןאס גוא למ בינ "-"ףי״-מי ל©
 ליקי םיעגנ "יס!עטלייוו רעד םיוא ענייד סטונ ןייד ןינוז רפ ןאס גוא ם־״ניס
 :יט רד ץינ טעוו םע זא גנאזינ םילא טיט ןיבייה ףיוא רימ ןילעוו לוק רעזנוא לט סייג
 יניס־ ו־׳י״ת "־.י תורצוא ערעלנוא י'? רעד טייקטאז גוא לט טיט "י־*" אלס לט
 ןאמ דניידפ ןייט׳טאג י*־׳ ימעה ךדיענ ־זזי געט י ערעזנוא ןעיינאב זנוא טקלאז
 םעי ןיא ןיירא זנוא אוט גי,א לטנ ימי־׳ "יו ןי ןעמא״נ ןייד אירד קמאנ רעזנוא םיורנ

 :לס סיס טעזינ זיא םאוו ןיטראג ' י י:
 ןייק. ןי" י״י ל* טינסו־ט זייפש איל ןישטנעב וטסיאז לט םעד טיט לי" ךיעי ינ לס
 טאוו קלאפ ך !"יכ תלסח •י־" רסחא שייקטעפ עדעזנוא ןיא ןייז טינ לאז טייקלעגאט
 זימ חל ק״י אנא ףאשא אי1ן ט־ויפינ אייז טסאה גוא שרצמ ןופ ןיניוציג םיוא טסאה זז
 ע הללקל אלי ,ינרנל ןייל לאל םע גוא :לס בינ גוא ןיליוו ריא 'אוט טאנ ןיד טעב ןיא לט
 שנ בוא ץבעל םוצ זנוא בינ היפל אלי םייחל גנובולפ ןיייק אוצ שנ גוא גנושטנעב ןייא

 :טייקרענאמ אוצ טינ גוא טייק״יטעז אוצ זנוא בינ ליייל אלי מי־גל טיוט םוצ
 פ׳*םפס ונמרי 1
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 סיפכ תאישנ רדס
 : ץכרבפו םנמי יפלכ םהינפ ןידיזחס םינהנהו

 ןרהא לש 1תשך,ךב זבז^־וק רשא םלועה ךלמ וניהלא יי התא ךור}
 י.ד • 1 •י יו • ־״ יז !••ייו ןסא :הבהאב לארשי וטע תא ךרבל ונוצו

 . :חלסו הלס לכ םחל ארקס ץ״שירו

 .ך*, .וימ,• המי,•ר*ז" :יתמשיי .המ; .זקי?:
 ז־" :םולע .ףל .ש&ד .ךילא .זנ? .המו .א&ל :3מר

 : םאד להק •יעד םנאז םילש ךל ס^יי קגנד קיגהכ יד זא

 .אוה הס 5רוי יניאו יתטלח םולח ךלש יסומולחו ךלש ינא־םלוע לש ונובר
 ילע יסומולח ל? ויהלש יתיבא'יחלאו זאא ל דקללט ןונח יחל
 .ימע לעיתטלחש ןיבו.םדיא לע יתטלתשתומולה קינ״דבוטל לארשילו לעו
 םרעו יל ומלקתר םעטאו םירזס םה םילוט םא .ילע םי־חא ומלחש ןיבו
 הך1הן ךלמ והעזחל םאלך האופך םיליריז םאוקידעס ףסוי לש ויתומולחל
 דל לע ׳דדל יטלו .וחערצט ןמענלו התעדצט האיבג׳ל םחטלו וילחל
 עש־ללםעל3תללק תא תל&לש םשלו .עשילא דילע תחלימלו .ונלרהשמ
 ינרלשסו העוט?' לאיש:לל לעו ילע יהומולת לע ךופהת ןל הלרלל הלליקט

 :ינתתו ינגתתי
 :סאד להק רעד םגאז קמוד ךאנ

 םישתש חת דלי, .םולש ףטשו םולש ׳רתא הרובגל ןלוש םורטל רידא
 :םולש תללשטל הלרלו שמ לאישו תיל ךטע לל לעו ונילע

 :םאד םיגחכ איד ןינאז קנכת ךאג

 וטל ונטע ׳ישע י־יתא ףא ונילע תלנש הט ונישע םלוע לש ונובר
 תא ךמע תא ךרבו םילשה !ה ךשלןכ ןועטמ הפיקשה.ונתחטבהש
 חל!ץוא וניתובאל תעבשנ ־ישאכ ונל התה; ישא המדאת תאן לא־וש:

 י• שללו בלח

 שילח ןייד ןע;ייז תומולח ענייס גוא ןיד ןיב ךיא ׳" טלעוו רעד ןופ רעה ־־ליי לע ונ1בך
 לאז םע ־״ טייטאב רע טאוו טינ םייד ךיא בוא טמולחיג ךימ טאה םולח ןייא
 עלא םאד י-ייי ץרעטיע עניימ ןופ טא;גוא טא;ןיימ טא;ריד ראפ ןיליוו רד ץי!
 תומולח עלימ אייס ח־ ןיטוג וצ לארשז לל ףיוא גוא רימ ףיוא ןייז ןילאז תומולח עגיימ
 אייס ץבי טייל ערעדנא ףיוא ץטייטב תומולח עניימ אייס ץני טןעבלעז רימ ףיוא ןעינייז
 שקזח ץטוג ףיואןיטייטב תומולח יד ביוא רימ ףיוא טמולחיג טאה טייל ערעדנא
 יל לא ודממול״כ ייז ץא נוא רימ ץאץרעד םדקמ ץלאז גוא ייז גיטפערק ינוא ייז קרא׳שש
 ת אדו וזא ייז לייח ".י האופר ץיא ןיפלאד 'יי!ןעוו גוא ־"י קידצה ףסוי ןופ תומולח
 םירמ אדו גוא סירסני טייהקגארק ןייז ץפ הדוהל ןופ ךלמ םעד וחקזח טלייהיג טסאה
 ערעטיב אידזאנוא ־םני תערצ ןייז ןופ ןמענ אדו גוא הינני תערע ליא 'ןופ האיבנה
 ןופ רסאוו עזייב יד זא בוא •־כ'ועבר השמ ךרוד ץךאווינ םיז ןענייז הרמ ןופ רעסאד
 רעבי1< טסאהאוד איור אוזא גוא ם*נו'איבנה עשילא ךרוד ץראווינמונ זיא וחרי
 רעביא םע זיא לארשי יד ץשליש טלאוויג טאה רע םאוו םללב ןופ תוללק יד טועקינ
 תומולח עניימ ערא ןיירעקרעביא וטסלאז אוזא וישהת !ב תוברב וצ ץריאווינ טרעןגינ
 נוא יעחחי ץטיהךימ טסלאז נוא •תסשתוןיטוג אוצ לארשי לכףיוא נוא'רימ ףיויא

 :ןוןא ץנילידאב ךימ טסלאז נוא י״יחו ןינילעז טייל ךימ טסלאז
 ד ש״םןמ ׳
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 הנשה שארו לולא שדוח שארל תונחת
 *חבונ*ורגשי? חנ*זי*י םיז םרמ ץזאלנ^םרשה קםקווגאםג^^״״רק*;קםל.מהנ^עניי*וו^

 קיסןדעהטסלאזנואתויכזענייס ןעק;ללי3 ןייאטסיב יד,ת$ןיקדצ ט©ו0 ןמי*לא:
 טרעדנוציא לד רא© איט ךיא סאלו הן©ת טסיד יד ,טא; רססעלינרני0©אהראןו
 קד ןרערט ענייס ריל ר© םע;נוא ןיי1 ללפסס ידניא טדערינ חא 'ט©^ ןייד גיא טכערי*
 ך ריוא ןיסאלזעינ יצ ןניי] קועיוט עלא ןעיו גיא טייהראינ טימ ז^עפעס׳ב עלא ק טסיב
 .קאל^ר© טינ ךאך ןניי] ןועךס ץפ ןלעיוט םארו רדלנ הטי רסאנ הס-טייקיסהעדיג טיז?
 ה^; נו*< שמנ ץיס רביא ןיל םחלס ךיד יט ןנער©# ריס קאז סאוודדא ןדיירריס ןילא!
 ,הלוטנ הליזיסא ןיל לס1ם ריס טסלאז ניא ןעס סאל לארשי ז;יא ןי^יויצ חא גהנס רד
 ןא רלניכ ניא ןאס ןייס טיס לימ טסלאז ניא ה^ה ז^אר רא§ גיעס גיסיילל ןא טגנאפ
 חלומ ה# ןייא יצ טאנ רעדיל ודי ןיביד# יל ןיקעוו רעל יצ ןנערו םיא ןזאלב יצ ר©1ז^
 ה0ל# הלאנל החמשלו ןוש1קל םאז^לו םילסל רעדעי ףראך םורד ה;ו^ת רעך איצ טייל
 ר!1ג זניא תי1א ט£?לא> נוא ,הקךצלו'הנצסל קיו ליז ןיקער# רעל ניא ןיילעסיצ ז*טנע9
 איד נו'א ,תומזיו תועוטק תובוט תיריזנ ןיי] קעט# ךיז לאזינוא ןלאל3 ר©ו0 טועה רע
 ריס ןופ ת1על תוריזנ עלא ק!לסדס טסלא! ^רסיצ גוא טסגנא גרא טידלא© עקיוירנ טיס
 ע;ייט ןיפ ניא רעלניק נוא ןאמ ןייס ןיפ נוא ןיגעקז איה ךורין י שודקה יראפ טעךינ נוא
 קגיד ביל ריס יד עלא ןופ גוא רלניק סלניק :ארונהו לור^ד ןידס ם1י םעל

 *.הלס ןסא לאר&ד ל? ןיפ נ'וא * אד ,טלעוו דעצנאנ רל ןופ רעה יד ע־שבר
 קם קחו לולא שדוח שאר ףיוא העית ןנייש ן-דז ןינ טי0 ייל יא© ייצ ןעז^יקי^ ךיא ןי3

 י יי ק!אלג רפוש ״מ י טיסינ ןיועוו^א טיס גוא ץ־ואס ןיכארביצא•
 לא!ןעס םאל ץסא^יג טסאזל איד ע״^בר ןעןיאנ ןגיסכרא© ןינילייס !ייל ןופ ןירעג© וצ־
 עלא לולא 8ךוח םעל ןיזאלכ ר©וזע תורידע ענידכ ףיוא הך©5 החילס הליחסא
 רך סאל טיס רעד ה^ה ט&ר ךא!מ? גאס םגייס געט ענייס ןיא באס ןא טינ ךיא איד
 ןקעיו רעל ניא ןעקנידע? ךיז לא!ט׳סקס רדא גנו&׳ד םארו תורידע יד אייס סע ,ץדעל
 םו־ך ירעה וצ ןאס איצ הדוט׳ת ץראה ץיז רדא הד^תסד רדא ריבלד אייס םע הלסכ
 קיי ץרעסיציצ ןיכייס זאר־זילגעלא ץלא! טאנ יניטדאסלאמךיד ךיאטעד ,הז?עסכ
 םידאלס ך .ןיזאלס יצ ר©ו^ ןא טדייה ןעס ןייס ןיפ רעצ ןייס ןעהע1 ןא ךאל טסלאז יד
 גיא ךרדחי םזעה רפ ארומ קדאה םי^זדקה תורידע ענייסץופבאה ךיא םאור ןיצראה
 ריס ןד^ ל?0 ןילה ם1י םעל רא© ןילעסיצ הליחמ ןייא ןיי1 לסומ ריס טסלאז וד ,ץגעו!
 יצ ארומ ץלעהינ ריס זא ןיס׳סנעס ע^גיז ךיא סאוו סיאזמ ע;יי0 ע?א ףיוא הרומנ
 ןנייינ יצ !רעסי;גיא ץלה םוי םעך ר© ןדאל םולז?ל סה ריס איד ןעיו ןעד ,ןאסי;באה
 רעל קור ןעך ,ץראה ןידארד יצ ץיא טיס ךימ ךיא לאן ןעסעוו יצ ןיי] לסומ טי;טסליז
 םיא ןא ןניסלעווינ ןידךא0^י4 חא ט׳סנעס רני*ציעה0ערא3 םורד ,ןךנעוו רעלא ןירקה
 ןיסקוט גיא ןננאלי^ עלא גוא םידעוו עלא ךאך 'טסאה יד טלעוורצנאנ רעל ןיפ טאנ
 ץדיד טינ ךיז ןאק רע נוא םיא ץדע0^ ניא טרנידאב ךיז רע ןעו! ק^סנעס םעך ביל
 יצ ט׳טנעס רעל ויז רע׳דד םורך ןידנעוו נוא לדנ גיא תורידע עניי!שויוא 'הסלס טא,ך גוא
 םידוט 'םישעס גוא ןיי] םיר© נוא ןקניךאב ןצגא;ןסיס רמ יצ טעד גיא ,ןאס יע0י4 ייז
 םאך איה ךורד ט׳ודןגמ ר© ןס ע;יצ ךיז טיס ךיא באה סאוו רימ יצ ירי יל יי יל ייא ץצדאה
 / •ךיכזק רל רא© קךעוו ט׳;ובם טינ לא!רע ןידכ ךיא בא!ז אדו ,םיעך םיועעס ןאסד
 רע ןעיו ןקניידאב ךיז ף־יאד ט^סנעס יד גיא אד איד טלעפלדאכ ניא טליסט׳אב ה0ט?נ
 .טיוט ןיי] ךא}ם'א טיידסע דו םור© טי;חא ,טרא ןענייב ןיקל ייה ץיא ןו© טסיק יעסא
 טקנידינ רדייוו גוא ןנאמ יסובל עדיל םירד לאן ־ ךיא סאן ןידעקנ איז ריס טאה י״שה
 סיורנ ןייא רא© סאוו טדאנ נוא גאס םאד קא ןייא זא ןיסלאה ןיד גיא ןיגילייס אי!
 םערי ןקנידאב וצ ניא חא םאל טייצ .יסיא ךיא לעו!סאוו ניא ןאס ךיא לעיי םאוו .בוט
 רע לאז 'ר©וט^ טזאלב ןעס ןעוו נוא ,טיוט ןדע©0ק ךיא לעיו םאוו רעלא קבייה ןא
 ןיצהערק גיא ןיצפיז גוא ץעייל?;נוא זענייונ ןיזוס לעוו ניא ןילעלאפ ךיס טעוו י״שה ןעוו
 • ג הל©ת יל ה;ו3 טיס ןיגאז לאז ניא םירד דובקה אסה ןגילייס ןיי] ר© ןדענ ןובט׳ה
 ץ© ךיא טלעע רענאנ רד ןיפ רעס ע׳^בל טא^'רניצרעססילב רעעיל יד ךד ךיא טע?
 ץיצפי)טיס ןיסעד וצ רמ ר© ןסיקינ ריס רעדיא ןעסיראב רך ךד טסלא] יד זא
 גיא ןעסא;קעייה םע;יד ןי© ןעדיייג גוא ריס טסל א;יד ניא ןיז^סנעס ןיניד;ד קסדא

 ןיטעב חי ,י ע׳סקס
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 'ארל תונחת
 ע;ייסףי1א הלמו ההילסו הליזמ םוא קסע*
 .ןבעג ראפ אוצ ת1דיגגן עלעסיב עסיתג
 הנסו םוחר ךאל טסיפ יד ;טא;ךיסבאסל**
 ך רעפיא גיא ריס רעביא גימק טפיב יד גיא
 טועפ םע רעוי ביל טסאזל יד/טלעוו עצנא;
 טרעק, רעליוו בוא םישיעמ עתפ יד ןיפ
 ןציפיז טיס גיא ץראה ץפאלב יצ טיס רד י.צ
 םיע.ךםישעמ רפ ךיא באס סאע יל י1 ד ייא
 ראוי ד4ין עילעסיב עקיב ע;ייס ץויד ,ןאז?יג
 אךיד זיס^נ ןייס טקעלפינ בוא טירעוושאב
 את גוא טרא ךיוה 'ןייא םייא ןעסיקינ הא
 שפיה איז לא;ךיא ץפעגינ איז ריס טסאה
 רפ ויוש באס גוא ביט ןפא ץיא זא ןיסלאה
 לא;סאו; .תירבע ע;ייס טיס איז טניניד םוא
 זא רעסיז טינ ענל ןייא ןיב ?א ןאז? ?א
 םעל רפ ןידה םיי םוצ ץפור ךיס טעו;קס
 ;ןרעפטנע ןעמק.ויא לעיו סאוו דוב$ה אס?
 רעל טילעו;רעצ^אג רעל ןופ רעה ע״#2ר
 רץלניז'ךיא ריס רפיא ךיל םראפ
 ךיא 'סאוו דיד ע;ייס םע;ראפ נוא שז^געט
 גיא ןידערמ עעיס טיס רד רפ ןיסעפ איט
 גוא ץיצפיז 'טיס ניא ץצראה ץפאלב יצ טיס
 טנידנדינ באה ךיא סאוו ן;יףנ ןייס םע; רפ
 איי1 יסאפ רע;יסעואב רעל לסימ ריס אדו
 רעפיא רעסאפא אייי ריס רעפיא םסרסךיד
 גוא דני; ע;ייס ריס בינרפ גוא רךניק 'ע;יי|
 רעלניק ע;ייס נוא ןאס ןייס בוא ךיס *יילש
 וצ ראי איי; טוג ןייא וצ ןא לא•#" לב *א
 לא;ךיא זא דדפ יצ בוא ןדעל יצ בוא דמד

 :ןע;יד ןעסא;ץנילייה ןיד ןעממ
 ךיס יי!טלעוו ר*נאנ רעל ןופ רעס ע׳שיח
 ץפ גוא 'עלה ר$ םעל ןופ ליצס
 ןיד ןענרעל יצ לאישו לפ טיס קתיב םעלא
 עבראה את ןיסלאה איצ גוא הלית ע;ילייה
 גאז׳ג עלא ןעס^ קד ןע;ד יצ בוא ת1צס
 ץא ץפילשי; טסאה איד איו.ו ןאס יצ בוא
 יילע יניבכ השמ ךרוד הרית עקלייס אד

 :הלע ןסא םילשה
 .הנוןסד־ונ ם*ם גאפנוז םוא קמ ומאזחןיון איד

 ךנוא טאנ רילרפ וצ טניליונאב ןיי1 לאןםגן
 רעלא ןרעסלע ער1?יא ןיפ טא;בוא טא;
 רד גנאפנא ןופ טלעוו עצנאניד רעפעשאג
 ןייל טיסיטייפילייס ןייל טראוו טיס טלעו}
 טסיב אח לאלשי דקזיג ץליוו גיא ןילימ
 אוצ ןד וטסעוו 'ךייא רעס רעץין> גוא קילא
 וצ ריל ןא זיא רעקיק" גוא גינייא טייקבייא
 טנייה .טלעוו ע;עיי גוא טלעוו את ץוינעל
 ןופ טלעוו'איל קפאשאב ימפאס גאס םעל
 סאל טקיל םייד;סאל ה;יפש יד טייקדעסיוי

 "ר פ׳ו^ם

 לולא שדוח 8
 ךיסימ םהיל סאל לא!טלעיי אד ףייא ץלי<
 עוזא ןיוו$ן רעד הי1א גיא ליסיס ןיא איד
 בוא טפנונדאפ םיי־־ם טיס ןעהעוי? יטהאה
 דיא םנעפעשב ד סאךץיוו גוא ןיז טייהץלק

 ןיסיגיב וצ רעלא ץכיירב אוצ עלרעוי טינ
 טייפךריוו בוא טידחלייה גנוטפייל עכלעז
 ןפייהי;ףייא בוא ןדיישי;פא ןיפ רד וטהאק
 םלעיו רעמל ףייא םע;עסלעהאב ןייב ןיא
 ןע;יד ריל ד עפלע;טפיל םעל ןיפ ןסיפיב וצ
 בוא ץצראה ןיצ^אנ טיס טפאשביל טיס
 ןעסא;ןיגיליימ םע;יד ראפ ךד ןיטכךאפ
 ריס לא;ןטלעוו עלא ןיפ רעה טכיל סעכלען
 ץלא;ריס סיאד ץי1 ה;ש ע;ייס יד עלא בוא
 עלעלנא טיס ןלע ןג ןיא ןעייס רעל ךיז
 ןרעסייל ןסיירג םך ןיא תיי;£דצ גיא םיפדצ
 עתירג איל 'ןעגנאפסנא אוצ נוא טפיל
 עגילייה רל טפיל סעיריץיש ןיפ גנ;טיטפע;עז
 עסייר; את ןיסיוי ז;וא זאל גוא הקפש
 / ןו?אג ןנילייס ןייל טייפיליימ ןיפ טייקתריוו
 זא טפיל ןעהעז ריס ןילעיי טפיל םעגייי ןיא
 ג;תפשריא יל חא ריל טיט טגאן קוסע רעל
 ןילעוי טפיל םע;ייל ץא ןיפעל גיפייא םאל
 אך טעליוואב ןיי!לא;םע .טכיל ןעהעז ריס
 ןופ ןע(ר;אדי; איל גוא ליוימ םע;ייס ןופ גא;
 ןייס טא; רד ראפ אוצ ןיצלאה םע;ייס

 * רעזייל רעל ץיס גיא רעעעשאב

 . התג סיורנ םדג גיכגאמ םוא ןעמ שנאז הגחת אך

 ךנוא "טאנ רד רפ וצ ט^ליוואב ןיי!לא! סע
 ךנוא ןרעסלע ערמיא ןים טא;גוא טא;
 איל רעפעשאפ רעד נוא רעפע^אכ רעלא
 טיס טלעוו איד ג;אפנא ןופ טלעוו עענאג
 גוא ןיליוו ןיד טיט 'טייקללייה ץד טלאוו
 דנדינ ןיד ןילייי בוא רעספיאפ ענייל זיליט
 בויא רעס רע;ייק.גוא ץילא טסי? וד לאלשל
 ,גיצנייא בוא ןיילא ןיי!וטסעוויטייקלפייא וצ
 טלעט יד ץדיגער וצ ריד ןא רע;ייןג זיא םע
 ו1^?אה גאס םעל ץא טנייה,טלעוו עמנ גיא
 עניייד ןעידש ןא טיט ליסיה יד טקדאסשיג
 וצ לוטשא טיירבי;ןא םסאה בוא טיייקללייה
 ץספיר וצ ףי1רך בוא רעהע ןיד ףי1רל ץציז
 םעל ץא טפיריג םעקד טייקלסהעלינ טיט
 םורד ץסבערינ םוא ד בוא ןיספערי;יל גאק
 1<וצ י םנהינ םעד ץפאשאכ טנייה וטסאה
 ץטכראפ טינ ךיז יד רע;ךעז יל ןיפאך5ש
 יעד ץפ רעה םורל ןיראע םירנ.םע;ייד רפ

 רפ וצ רנעס ע;ייס סיוא טיירפש ךיא טלעוו
 טיט ריד ראפ ךיס גיינ גוא ךיס 'קוב גוא ריך
 ךיס ץסיהב טפלאז וד סאל ץצראה ןיצנא;
 יאפ גוא*םנהי;'םעך רפ עקיס יד עלא בוא

 ןייד
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 לימא שדוח שארל תונחת
 םי;ז?א נ;ייר3 ;יא טכיוי;ןי;;ע־מ?׳ ןייד
 גוא רע#א!ו רפ ז;וא טיה גוא טפער םוא וצ
 רנץיסי;גוא ןיזייפ םעלא ןופ גואיר^ייפ ראפ
 ע1ייפ ןופ #ע;עפע#ינ עץי3 עלא רפ גוא
 רעל אייס סע׳קאל# רע;וד בוא ץילפ/זממ
 רעדא ףאל# ץא ,ןיסאג רך ףי1א רדא םדד

 #ע;עןכער#רעך עלא רפ רעלא גילגעפאוו
 םאל םארמ# רדא רע#אוו עטיורנ ך'ץ#י1ר
 רדא ץטנוא ץפ רע#אוו גגוציילפ'רדא רעט
 0ע;ע;ע;אכ עזייפ עלא רפ גוא ץפי1א ץפ

 םאל גוא ץגעט# רדא ןע;ע;ע;א3 ריט םארו
 טיט גוא ץדייר? טיט ךד ןע;יד ץלאז רד?
 םע .ןעטא; ץנילייה ןיד רעיחעה עץטפיר
 גוא לי1ם ץיט ץפ גאן ך טמליהאפ ןיי1 לא!
 טאג דיל רפ וצ ץיחאה ןיימ ןופ ןפנאדינ ד

 : רעזייל רעל ץיט גוא רע$ע#אפ קדכ
 .חנ\ן סיורג םיס גאשסנך םוא ןמ םנאז חנחמ אך

 ךמא טאנ ריד רפ וצ טגיליויאפ ןיי!לאז םע
 גוא ץרע9לעעהע,זמא ןופט^נוא טא;
 רעד ג^אפגיא ןופ טלעוו ע*;אנ יד ר$ע#אי1

 םעל טיט טייהיליימ ר;ייד טראוו טימ טלעוו
 ד;יץנץד ץלימגוא רעטפראפע;ייך ןיליוו
 רעטדייןגנוא ץילא ןזעוויפ טסיפ ילארשי
 ךיל;י;ייא גוא ץילא ןיי!וטםעןו טייהיפייא וצ
 טלעיי יד תינגס יצ רך ןא אלזיא ר;ייפ בוא
 טקאה וד סאל גאטסעךזאטלעוו ע;עי גוא
 עלא םע;עפע#אנ עמד אוצ טיינפיג ןא

 גוא טיורק גוא זארג זייפ# ריא רעטיירק
 #;עעע#אפ ע;יד ^עפרעלאכ עלאספוא
 ףי1־ח ןסגקאט וצ ־לדג;ך ץפא#3 טטאה גוא
 זיא #;עפע#אפ ע;יד ם׳ענעפרעךאפ עלא
 טייקצראהטעךאפ גוא דאץנ 'עטיתנ טיט
 םענייז ןיא ץפילטיא גוא רלניזאפ ץפדטיא
 םהילטיא גוא טלימ;גוא .ךילרעל;וז סיראפ
 עמיד ןע;ייז םי1ד אייי .רוטא; •ועגיי! ןיא
 רטסנייסא 1זא ןפיילנץד םי;זיא םע רד^אוו
 יי1 טפימי; ,ןדרא רל ףי1א ךא;ליטיה ףיוא
 ןיד ךיא :זסאויזטא גיפייא וצ ןעטא; ץד
 טיט נוא בייל ץטק-וביגא טיט םוק ךיא טהגיד

 וצ ךיט גי;עט רע^וא טיטי;ע;ע;נאר->'וצא
 טעפ ךיא גוא רעטרהעי;ןיד לוט# םעל רפ
 .ץ5יד סאן רדפ רךירפ יטורא ןייא איוו וזא
 רך;יק ע;ייט גוא ןאס ם;ייט גוא ךיט וד םאל
 דעלא וצ ןיפע;וטטלאז ד;יץג זיוה ןידכ בוא
 ךילרע זיי*# ךנוא סאט ע^פעלא טיט םייצ
 בוא יטנאה 'עדליט ע;יד ןופ גוא ד;א# ןא

 ג;וג1או'ואזנואבי;בוא טייל יל טנעהיץפ טינ
 סאל לוב; תנ#ה ןא גירק ןא ןעיפילרע ןייא•
 ךייקנוא ג;ארךינץיק ק!ם;ייק.ץלא;ריט

 ד ם״רקס

 רעוייה עוע!;וא בי;גוא ןע^רד ז;וא לאן
 םאך ןופ טייוו טי;גוא ץלו# יד ייפ טנעקא;
 בוא ןאס ןייס גוא ךיא זא םאל #לדטה תיפ
 יצ ןעטיק ילאפ ןע;עקי ץלאז רעלגיק ענייס
 םעד ףיוא ץפיילג ןעד ןעטא; ץגילייהץד
 ן;ד וצ ץפ ץדייסירפ לא!דנאטי;םאך געמ
 עלא ןא גוא ץ^ראס ץצנאנ טיט ךיד
 ץפדידד טעליוואפ ץי1לאז םע .םתעדניה
 רפ וצןצראחןיימןופן1כנאך;ידנואליומץיס
 העקיל רל ןייס גוא רעפע#פ ץינ טא; רך
 .חנמ םיורג םרנ ןאירזס םוא קמ םנאז הנחת אך

 ךנוא טא;ריד רפ וצ טניליוואכ ןיי1 לאז םע
 ךניא ןרעזפלע ער1;וא ץפ טא;גוא טא;
 םלעיי עצנאנ ד יפע#אפ ־ך בוא יפע#אפ
 רע;יד טראוו טיט טלעוו אמ גנאפמ? ןיפ
 ע;יד ןילייו גוא ןיליוו'ם;יד טיט'טייקילייה
 אוד לאך#יד;יזיג ץיד ץליוו גוא רעטכראפ
 וצ בוא רעט רעץיק נוא ןיילא ץזעווינ טהיפ
 גיפייא גוא ןיי! ןיילא וטסעוו טייהיפייא
 טסרעוו אוד גאט םעל ןיא טנייה ךילגינייא
 רט;וא טפי1ל;בוא ט;יצ;ייאינ גוא טנילייהי;
 ך טלעט#יג טטאה וד.#ע;עפע#אפ ע;יד
 ןיא םפילטיא ץרעט^ גוא ד;אק גוא ץז
 ץלעיי לאך#י.קלאפ ץדאל לעט# ע;ד
 ד ןנעכעל ויצ ראי נוא געט ד ןופ רד ץלייצ
 ת1פוקת גוא םי#ךח י#אר גוא םיפ1ט סיטי
 בוא ןנייצ םליטיה םאל #;עקע#יג עלא גוא
 גוא טפאג ייפ גוא גאט ייפ ץטכייל וצ ךיוא
 אך גוא גאט םעד ץפ טפא;אדץדיי# וצ
 טפיל סיור;ןעל גוא טפיל 'ד ץפ םנרעטצניפ
 דיי#רטגוא עטיעז.ךיוד טפיל ןץילק ןעד ץפ
 טסנד ךיא םוק אל גאט םעך ץא טסוק
 וצ פאקי ןטקוביג טיט טטמד ץד ץפ יטפאט
 ךיא גוא טייקגלייס ןייל ןעטע;רפ ־ח^ רד
 גוא דא;ינ עפי1ר; ע;יד םוא ךד טעפ
 רעל ךיז טסלא!וד סאל טייקנצראהטעראפ
 רעד;יק ע;יךג רפיא גוא ריט רפיא ןעמיראפ
 רט;וא רך;יק גוא רעגירנ יד עלא רפיא גוא
 #^כער# רפ ןמכואפ וי דקלאע םע;יך
 ןידכ זאל ר;יט5אםלא טא;.טפדינ ןיד ןופ
 ע;ייפ ףי1א גוא ריט ףיוא ןעטיק םי;זייפ
 םערי#א3 גוא רדניק עלא ףי1א נוא רלניק
 טנייה זא ןע;יי!אד יד טפול עזייפ רפ ז;וא
 ץמךע#אפ ץלייו יי1 בי1א נו.א גאק םעל'ץא
 גוא טוא רעפיא לגילפ ןיד קעל וזא ז;וא
 ןעל ז;וא ץי#איג גוא ריאמאינ בוא םרי#א3
 ןיא ןןי#אפ ךיז ד עלא וצ וטסיפ ר$י#אפא
 וךיל דח טא; ט^ז קוספ יז ימ 1זא דד

 עגייז
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 לולא שדוח שארל תועות
 זפ;ייה גואטאמיג קד קטלאה גואהדת קד טסיוו ראפ טי;ןדעיי ד גוא טכע;ק ע;יי1
 ידי ףי1א ןעמא; ק;ילייה קד טימ ךיל יטצעז ןיי!לא;םע .םיא ןיא ןיצימ׳אב ךיז איד

 םעד ■טייקיטמעךיג טימ קמיראוצ טבדיג איד ג־זא לי1מ קימ ןופ גאז אד טגיליוואב
 ךיא םוק ארי קטכעריג םוא גוא קמבעוי; טא; רד רפ וצ ן יצראה ןיימ ןופ ןעק;אדינ
 םיור; טיט טסגיד רע;ייך רעמקאמ טם;ד :ןמא רעזייל רעך ןיימ בוא רעפע^אכ ןיימ
 בוא טייקילייה ע;ייד ריך ראפ טייקדפומעך . הגונ םי !רג סיס גא2שרעגאך זמא קמ םנאז הנחת אך
 ןידע;יג וצ ג^ורענ עכילרעהא רימ ביג טעמ רז;וא טא;ריד רפ וצ ט^יליולאפ ןיי] לאן 0$
 אד גוא רעדניק עגיימ בוא ןאמ ןיימ גוא ףיט רן;וא ןרעטלע ערז;וא ןופ טאנ גוא טא;
 ט;וזי; רימ בינ גוא ריד קא קועמיז רפ ךד ע?נא; איל 'ןופ רפעז^אפ רן גוא ר׳יע^אב
 איד רעלניה ע;ייס קרע;רעל וצ טייצ עלא טראע טיט טלעוו אד ג;א?;א ןופ טלעוי
 ןילא{)רלייוו ןייאזדייל קיק סאד גוא ע;יילק קלימ גוא קלימ 'ןעקיד טימיטייקילייה רעיקיד
 י7 לאלשי רעמ;וא ד רעבייוו עלא גוא רימ לארשי דניזיג ןייד קלימ גוא רעטכ־־ואפ עגיד
 םא ד יל :ןעודיצ רד וצ רך;יק ]חיא ק;יי1אך וצ גוא רעמ ר;ייק גוא ןיילא ןזעמי;טסיב וד
 םאל גוא ןעטא;ןיגילייס ןייד ןע;יד ןילא;ייז גיבייא גוא ןיילא ןיי1 וטסעוו טייקנבייא
 ביל קלא;גוא ריד רפ ןיטכראפ ןילא;?ז יי.ז םעל ןיא טנייה ריד ןא רעקיק גוא ךילגיגייא
 בוא ןאס ןיימ גוא ךימ ךאמ גוא ךד קפאה יטסאה טלעוו ע>יגא; רעד ןופ רעה גאמ
 עךיא ןיא טנעךינ טייצ עלא רעלגיפ עקימ ץלאקפאשיאב טסאה גוא ךיד טגילריוויג
 טפריג ןייד ריפ ייז טסגקירב אוד ןעיו ןיכאז גוא ךיפ לימיה םל רעמנוא ט בעל אל סאל
 אייד עלא ןופ דיד י1 'ןע;נא?טנא אוט גוא ליגייפ גוא ןעזקדיור גוא םעריוו ריהט ע־זליוו
 ם;ייד רפ רימ ףיוא גוא ייז'ףי1א 'קדייר ץטוג ד סאל אייז טש;ע3יג טלא^ז גוא שיפ גוא
 קפ גאז איל טגיליוואב קי1לאז ס^.טכיריג ךיז ןילאז גוא טלע ח רד ןיא קרעמ ךד ןילא;

 ץראה קימ ןופ ןעק;אדיג איד גוא ליומ ןיימ עיא וצ ףליה וצ ןייז ןילא;יל נ־וא ןילענ רל
 גוא רעפע^אכ ןיימ טא; ריד ראפ אוצ יד וצ ץוג וצ בוא ז0;עפע#אב רע;ייד ןיבאז

 ג !םא רעקיל רעל קימ ן;רעל גוא ןצראה ןצנאג ןימימ ןניד ריד םאמ

 הנשה שאר ברע יגד
 ,טלגז^י^ הנל/ה ט^ר סאע ךאמ רצ;אנ רד ןיא
 ןיגאלא־וצ תוחילמ גאטנוז ןא קמ טבייה
 רעדא גיטלאמ טלאפיג הנשה שאר ןעיו רע^א
 ןיא״קנא;וצ תוחירמ ןא ןעמ ט3ייה גאטסגי־ך
 שאר סאמ ךאמ רעל ראפ זיא סאמ ךאמ רעל
 ךיז ויא םלוע רעל ריא ןיא טלאפיג ה;ז;יה

 ,תוחידפ גאט ןיטשרמ םעל ןיטסאפ וצ גהונ
 .געט ןיהעציד ןיממיאס ץשט;עןכ 'ערעינא גוא
 ךאר זיא הבו^ת ימל תרשע'איר ןיא ליימ ראנ
 םע םו־ראמ \ ןיטסאיפ ם״וצ געמ סקעז אד ראנ
 גיא .דק^ה שאר געט עדייב קעווא ךאדיןילאפ
 םעל רעייא ,רופכ םוי ברע גואהבל^ת תיש
 גאט ןיטשירע םעד ה$ה שאר ראפ ייז /'יטראפ
 ערעדנא 'ךאנ גוא הנשיה שאר בלע גיא תוחילס
 ןעש זומ םיתינעת איד גוא .געט תוחילס ייסצ
 געמ ןעמ ראנלטכאניייב ויפ ןימ־לאפ סיוא מי';
 גוא גא^ימ אוצ 'סנייא בלאה החצ? ןענוואד

 :ןא קמ טםיי$ םעל ךאנ בוא ונג^ טגאז ןעמ
 אוצ גהונ סלוע רעל ךיז זי* הצעה שאר בלע
 ךיז זוס ןעמ :טבא; ויפ טינ רע יג א ןימסאפ
 ש#ר בלע קירא זווקס קא קי; גוא ןידאב
 וצ ם;ייא רע;ייז ןופ רעיךפ טינ רעינא ,ה;שה
 קי; נעמ הע^ש טציז םאמ רענייא :באןבימ
 :ןנוואד גוא תוחילב וצ לוז^ ןיא ה^נשה שאר ברע
 ךא; הנ^,ד שאר ברע קבאמ וצ ויא גהנמ רעל
 רפ סע רעוו נוא .םדל;תרתה ןגוואד םד
 ףיוא ןיבאז לאו שדוק י ןושל קיק 'טי י טיימ$
 םאור םירדנ עלא ףיוא הטלח״באה ךיא)שמייט
 ןעק קמ גוא (ןאמ לערו גוא ןאמיג באה ךיא
 םעלאףיוא הטלח ךיא באה ךיוא)ןייז ריתמ ייז
 נוא ,(רדנב קמיע; רימ ףיוא באה ךיא סאמ
 רע״טנאז ךאג רעד .ריתמ םיא זיאיםלוע רעל
 ןאמ לעיי ךיא ןערר זא העדומירסיט ןיב ךיא)

 :(ןייז לח טי; ראג רנ^ לאז רדנ ןייא

 םירדנ תרתה רדס
 !ולשבש שיא לכל ותלוזל םילנינש הלאל לבא . יממ ןיבל וניבש תיעיבשו םירדנל קר םדאל הליע ימ הנניא הרתהה
 :ןמקל ירדנ לכל הרעהב ראובטכ םלועב הרתה םוש םרל ןיא .הלשמפהל ם־עגונש וא . היחיש תד הזיאמ

 רוסא ולי?או רוסא וא העובש וא ררג לב םיחמומ םיער יתובר אנ !ןוימש
 איןומ לכו רוסא לש ןישל לכב םירדא לע וא ילע יתרשאש האנה * י י

 יתפש 'ר פ״כקס
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 תרתה
 וזיא וא ,רוצמ וזיא תושעל וליפא יבלב יתרמגו יתרדנש וא יפמ אצ# יתפש
 רבד ןה רדנ ילב אהלש יתינתה אלו םימעפ השלש יתגהנש הבוט הבלב־

 אלש לע ט־ץרתמ ינא קר יתישעש םיבוט םישעמ ש
 ינא ןבל בלב הלבקו העובשו רדנ ילב הז רבד השעא יננה שורפב יתךמא
 םישעמ ויל םא ןיב רכזמ לכ לע טררתמ ינא ןוהלכב
 שקבמו טרחתמה ןידה דצמ המו .ןוממב וא המשנב וא ףוגב םיעגונה
 םורופל רשפא יאו םה םיבר יכ יתובר אנ ועד ךא .רדמ טורפל ךירצ הך1יה
 אנ וילי ןב לע .םלוא ריתהל ןיאש םידיג םתוא לע היתה שקבמ ינא [יאו

 :םטרופ יתדל ולאכ םכיניעב
 :הזה ןושלב םיטעפ שלש ול ץבישמ ]'ריתסהו

 אלו רדג אל ןאב ןיא ךל םררש לכה ךל םילוחמ לבד ךל םירתמ ויחל לבד
 החילסו הליהמןאכשילבא.בלב הלבקוהמבסה אלו רוסא אלו העובש
 תיבב םירתמ'וילי.ךב ׳יטמ לש ןד תיבב ונחנא םדיתסשיששבו הר$כי

 ז הלעמ לש ןד
 : הזה ןושלב רר־או םהינפל תערמ ־סומ אהי ךכ רחאו

 לכו םירדנה לב אבהלו ןאבמ למ3מ ינאו םכינפל העדומ רסומ ינא ידה
 ץוח ימצעב ילע לבקאש בלב תולבקו.תומבסהן ןךוסאו תועובשה
 םויהמ רודא)תאזה העךומ יאמו תישאש םאבו'הדנמ תעשב תינעת דדנמ
 ןיל^גבסו ןיל&כ ןלכ םהילע הנחש םהילע טדרתמ י*א התע© .דוע

 התעמ ןוה? א;טר*סא ןוהלכינ ללכוללי)ןילח ןוהי אלו ןימ:ןכ אלו ;ירד# אל
 ן םלוע דעו

 הנשה שאר יניד
 ןופ טכענ אייווץ ך וא ץייביירז^ םיקסופ א יד
 םער ייכ ןע$ טבאס הנז^ר *ז&ר
 וגדוה^ ןיבאס ןילאו רעיבייוו יד ךי1א .שזדיק
 ןעןייוו םיקסיפ לייטא נוא.ןיד;יצ טכיל רעייז ייב
 ק9 ט:א5 ה״ר ופכאנ ערעדנא יד זא *ץבאה
 יל ליירב ידי םעמ ר'ע;יז גיא וגיהה# ןייק טי4
 ןעגנאלא ראש טניכעריג ק;ייו ?ץ׳ר גע^יייוו^
 איי3 טסיילב םחד ,ד^ודק.ןייא ןעשייו.ייו גא£
 ט5א3 עיעדלא איד וא םי;1רחא םיקהו£ איד
 יד8 ע:ינא שודיק קמ לא;היר ןופ
 לאו גוא ד$אה רד ןיא ןעמע^ ילכ ע;י^א רעדא
 יזא וגדדה# העז^ב ץבאה הני3 ץיז ףיזוד
 וא ןבייל# םיקסופ ך :תועדה לבל אצוי רע ויא
 הנומ^ רעד ןיא ןיעמ וצ וניכז טסע; ראפ ןע$ .
 טואלי; םיוא הכך5 יל ןיועטאה$ גוא ה־.#׳? ן
 גוא ץקייה ןא ע״םז^ ביוה ןא ץפ טינ ןע$ ףך*ך
 גוא בותכו גוא ף*ככ יס איי3 ןד רעד ויא :וזא
 ןעווי^ העוט ךד טאה ןע$ ןעוו ךיוא . ר$ןב

 ׳־־ 8״ז¥>ם

 טנאמ רד ןעט זא 1£׳חקה לאה טגאזיג טאה גוא
 דןלם,ד ןיבאו ןעמ לא; דייר ך ןיא ףקית ךיז
 ע״משבייה ןא ןופטי; ףדאד ןע$ גוא שוד£ן
 ¬ש ביוא קפוסמ זיא רץ ןעוו רעקא ןעןייה ןא
 ץוז^ טאה רנ;ינוא שודקה ךלמה טעזעג טאת
 ןופ רק זומ הקרב ערעדנא איד ץביוהינ ןא
 טכייר# בהו ירוט 'רך .ץסיוהנא ע״מ$ בייהנא
 טאה ןע$ גוא ןעווינ העוט ךיז טאה ןע$ 'זא
 רד ךד טאה רעי זא טפשמה ךלמה טגאמג טינ
 ק^נאגיג םיוא םול^ הזקיוע ויארע רדיייא טנאמ
 ףוס'ויב ונטפוש הבי#ה ןופ ץביוה ןא רע ילאו
 סיוא םולז&י השוע ץ# זיא רע זא רעבא ע״ם#
 .ימ? יחי3 ע"*׳ בייהנזי ןביוהנא רע לאז ןגנא;ג
 ןיבייי^ םיקסופ א יל :ןינעוו בויח ןופ טינגוא
 טיג קק טבמ תבש םוא טלאשיג ה״ר ןעוו
 ונילא ט׳יל יד לייועיא םעט רעד ונבלמ ונילא
 ט״ל יל ןי^עק ץלאווי;* טלעק^ ק;ייז ונללמ
 ןיוליג םלעטןעינוניגלסוניבא דיא ךיוא תוקלמ

 ן געק י
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 הנשה שאר יניד
 רד *ס 1** *ס טא4ד ךינפל ינאמת ונןלט שואמאהך&ע זו)זב$ ןיפ תוכ^5 ח״י יד ץנל8

 *ייירע קוזנחהיילז>-1־בי •יב ■זזניייקי• קאנ-קי 'יא דןי1אתיקל0ןייק_1נא!}רך ט'י $9
 $ ,ן־ףיירטינ קט ■*ןתועיק.?תעש׳גזא. ייא "?לה.יניב*סאי*א .לת*£*״!

 ןירייר טינ ראפי ןעט סאוו תוענ טלא ןנייז םע נ* ןביס?? יד וצ ט ? םינ
 . דפ-ב .הלינמ ־. 4*־.•ץמ .ץלי״י .־•*ינ ״:ינ ..-״י״ הלפמ ץיי ייא יזא 1^־1 ייל^ רפיס .'לל,י 'ייי ןנייז סאד גיא ייי טיט 'ןמן •רעש? הלפ"? יד טאה א?יק5? ?ל *,מ י5י? !׳י ־
 שטייט ייא םאד *־״ ״*״ ףיורד הא ן?יס רד רדה 'ןיא טיישש ספ יו ווא 1^י מ" י *
 :טינ קעס'־אט ןילייכ רעבא יעה נ*םען יפ ינילא ט;יירזןי -ייי קי1י ימ * י״*0

 החנמלו תירחשל תיברעל הנשה שאר תלפת
 :ךתלהת דיני.יפו התפת "תפש י;דא

 בקע:־הלאו.קהלד דללא םהרבא ד^א וניתובא יהלאו וניקלא : התאיןתב
 לבה הגוק םיבוט בירקה למוג ןוילע לא ארונהו רובעו ליימ לאה

 :הבהאב וטש ןעמל 'םהינב ינבל לאוג אייש תטא^ח ד*ן
 ךנעמל .םייחה רפשב ונבתכו .םייחב ץפח ךלמ .ם דדל ונרדז

 1"י 'י :םילח םיזולא
 :םה־םא זעכ י התא ךורב ׳.ןנמ־ו עישימי "?וע ך?9

 :לטה דירש' : עישוהל בר התא םיתמ הלהק יניא םליגל ־יובנ ■דהא
 םלת אפורו םילפונ ך&וס םיבר םימחרב םיתמ זזתמ דסה3 םידד לכלכמ
 תורוב:?לעבךש?ימ • רבע יגשיל ותנוטא ם$מו םזן0ןןד^

 :העושי הימעטו התסו תיממ ךל9 ול יי91ד
 :םימחרב םייחל וירוצי רכוז (םימחרה ׳יבש תחנ־?)ןמחרה בא ףוטב י9
 יי י :םיסמה היחמ'״ הזלא ףחב י• םיתמ תויחהל התא ןמאנו

 :הלס ךוללהי םוי לע? םישודקו שודקרמקל שודק התא
 :שחקו םודנ חבל אוה יב לאל וכילמה רהו רהל

 ךריע םילשורי לעו דמע לארשי לע וניללא ::רמש שדקתל ןכבו
 5ןן ף״מנ יה ״־־״־?? למ ודינ? ן?# זייי ל״.

 . ףלכיהו ^
 .ךישעט לב לע יניהלא י ףדל9 ןה ןכבו
 לבדו^ך״וסאךבשהסלבלעףחמיאו'•• ־
 ושעיו .םיאורבה ל? ךינפל ווורתשיו םישעמה
 .םלש בבלב ךנוצר ,תושעל תלא הך$ םלכ
 ךדב זע ־.ךינפל ;טלשהש וניהלא ; ונער;ש
 ןייד ראג היוא ךישמ לכ לע טא}רמוא טא? דחפ ןיד ביג ךדחפ ןת ךח ךיא טעב יזא ןמו
 ץזאל גוא ריאיייי שעגעפע^ב עניח עלא ףיוא לכ לי טכיאפ ןייד גוא ךתסיאי קיעיו
 שנעפעשב עלאריד רפ ןיקיב ךיז ןיזאי בי!א י״״ייי קיעיו עלא ייל י* ןיטליא? ין1
 םעדטימ וליוי ןייל ןאטץיאז ייז ךניצר תימל ד^וב ןייא יערא ץ$אס ךיז ןיזאי ניא ישייי
 םייקיטלעוויג איל םארטאג רמוא טא)ןיסייוו ריז5 אייי יזא יעיך • ץציאה ןי¥$אג
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 הנשה שאר תלפת

 י ״־- ;"י ן** ׳♦זן^!-׳-*י > זו-^י יב הרובגו
 ׳ד?1ם הוןכזיו .זןיא־ויל הלהת ךסעל " דובכ ןת םב*
 .זחתאל החמש .ךל םילחחמל הפ ןוחתפו.ךיטרודל י ־
 ר3 'תכירעו י ךדבע דוךל' חק תחימצו .ךדיא ־ןו&ז&ו

 י :ונימיב הרהמב ךחי#מ יוצ^י ןבל
 םידיסחנ .וזולעי'םףשיו .וחמציוי וארי םיקידצ ןכבו;
 הל3 העטירדו י .היפ ;•?ןרה ה^עו ,יליעהתב 1 ־ י

 יכ • \
 9 ״.יז ד ן • ו ז *.״ דז : דז ־ ־ ־ ־•: ־ ןז ז״

 למ ףי3ל ינתלא ל את התא ךולמתו
 הדובב םשמ תייצידרב .הישעמ'לב 1 : ־

 יבו
• • 

* 
 ירבדב בותכב .ל

 *היוללה רידו ־ודל ןויצ ףיר?לא םלועל'י;ךולמי
 בותבכ'.ךךעלבמ הולא ןיאו .ךמ#ארונו !דרא טיודמ

 רה לאהו טפשמב תואבצ יי הבמ
 יקד ד^ה ::'יתא ךורב!ן הןכדצב

 של|?ג

 ןייד ןיא זיא טייקךא3ש גוא "ימיי טנאה ץיד ץא זיא םלאט רעד י*׳ רד ראפ זיא■
 :ז^ענעפע^אב עניד 'עלא ףיוא גיטנראפ זיא ןעמאנ ןייד בוא ו־־י טנאה עטכער
 ךעטכ־ןאפ עתי י* ביויא .קלאןו ןייד וצ ־זוביו ביגךד טעב ןיא וסעל יי דינב !״ ןכבו
 **וו יד וצ ריומ םאד ןנעש? גוא "־ ;"".י רעט#ראן) ענייד וצ גנופאה טוגא גוא
 וצ דיירפ טיט גוא ןי״״י דגאל ןייד וצ ןגגיירב ייז וטסלאז החמ(? טיט ""מ ריד וצ ןפא,ד
 םטלאז גוא "•יעי דזי םכענקןייד וצ טפא^רעה ןופ גגוצארפטיא גוא "•!־יי טאמזע ןייד•
 :דיג גוא דלאב יני> יב הרדסב ץ טבלאזי; ןיד י&׳י ןופ ןוז םוצ גנוטכייל דד ןייא ץטניר ןא
 ןעידפ ךיזייז ץלעוו ןטוק טעמ 'חי#1ן זא ןהעז ןייעמ םיקידצ'ד זא גוא ־י־קלע ןכבו
 ןלעמ גנאזיג טיט םידיסח ד גוא ןייז גיטסור ןלעמ עגיטראפפקעל ד גוא ־־ייקיי י
 ןו׳צנאג םאד נוא ,ריוט ריא ץסילטי וצ טעמ טכער םוא םאד גוא ""ליעי ןעיי־# ךין
 דל£רעך ןויפ ןתיפ רעביא םסעוו וד 'זא ךיורא איוו ןידעו}טנעל ראפ טעמטייקזייב
 :םט?על# םאד ראןיטגניירביסאוו ערה רצל םעד טסייה םאד טייקלליווטומ איד
 תא? םד 'ףיוא •׳ינ קרעמ ץד לאכ ףיוא ןיייא ןיגיגיק' טסעוו טאג וד בוא ״׳* ףולסהז
 טאטטל עגילייה ןיד םיימורל ןיא גוא ־־*־"ייני טע ור דובע ץיד ואוו ןויצ ןופ
 גיבייא ףיוא ןיגיניק טעמ אוה ךורב טא}יי 1*0־ םילהת ןיא טייטטי םע איוו אוזא ניחמ

 : םאג םבימ ״יללח ץטריבינ עלא אוצ ןיגיניק םעמ ץיצ'ןופ'טא;ץיד
 ןדנאמ רפ םי;זיא םע,גוא ןייי ניטברא$ זיא ןמא;ץד גוא גילייה טסיב וד ■י״י טל־ךר
 ץראוניג ייא ׳דב טאנ גוא "בעי ןי?ירשיג טייטטז םע אימ ני״ננ ריד ץוח טא;ץיק
 םיט ןיראוויג טןילייהיג זיא טא;רעגילייה רעד נ'וא סיד׳י ל״״י טשטימ ןיא ןיביוה רעד

 י איד יריפ׳ד^ס
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 הנשה

 ונתוא תבהא .םימעה לבט ונה־יחב >ףןףא
 .תונופ׳רה רכמ ונתטמחו ונב תוצרו

 -1״• ״

 תארק ונילע שודקהו לח^ה דמשו
 ; סאד קמ םגאז תב£ דמוס םוא הנשה ש*ר םלאפינ םע ןעיו

 ימח תושעל ונדמלתו''ךקדצ יטפשמ תא וניהלא יי ונעידותו
 תמא תורותו םירשי םיטפשמ וניהלא י;ונל ןתתו .ךנוצר
 הבדנ ינחו שדקי ידעומו ןושש ינמז ונליחנתו םיבוט תוצמו םיקוד
 ונייהלא יי לדבתו .לגרה תגיגחו דעומ דובכו תבש תשרה ונשיךותו

 יעיבשה'םוי ןיב םימעל לארשי.ץב ךשחל'רוא ןיב לוחל שרק ץב
 תלדבה בוט םוי תשירקל תבש תש־זק ןיב .השעמה ימי תששל
 תשדיקו תלדבה .ת״שרק השעמה ימי, תששמ יעיבטה םוי תאו

 (םוי תאו המ תבשה ""י) "םוייתא הבהאב וניהולא יי ונל ןתתנ " " ! :ךתשדקב לארשי ךמע תא
 םוי .הזה טתק ארקמ ביוט םוי תאו .הזה ןורכזה '׳ י
 ג םירצמ תאיציל רכז עלק ארקמ הג;ורת <!״?!>
 דקפלו עמשלו הצריי הארלו עיגיו אביו הלעל וניתובא יהלאו וניהלא

 ןב חישמ ןורבה וניתובא ןורבח וננודקפו וננורכז רעלו
 רארשי תיב ךמע לכ ןורקה .ךש־זקריע םללשורל ןורבח .ך־ןבע דוד
 םולשלו םיבוט םייסלו םימחרלו דסחלו ןחל הבוטל הטילפל ךינפל
 ג הזה שדק ארקמ בוט םויב .הזה ןורבזה (םויבו !ךזה תבשה ״־׳ל)םויב
 םייחל וב ונעישוהו .הכרבל וב ונדקפו .הבוטל וב וניהלא ןל ותנז
 ונעישוהו ונילע םחרו וננחו םוח םימחרו העושל רבדבו :םיבוט

 :התא םוחרו ןונח ךלמ לא י? וניניע ךילא יב
 דחובכב ולכ םלועה לע;ךולמ וניתובא יהלאו וניהולא
 רדהב עפוהו .ךרקיב ץראה לכ לע.אשנהו
 :גיגיק ר^ילייה רד טאג וטםיב טןיוליג ויי־ :טלעוו ך ראג וצ טוט רע.םאוו הקדצ יד

 : םילגר שלש תלפת ץא ץעמ םניפינ ינעידותו ץפ גוא ונתרחב התא ןיפ שדבירפ יד

 סעד) ״> ז* טטא^ביל םימ ץבעגיג זנוא טסאה טאג רעזנוא טאנ אוד נוא ינל קדמ
 טזארב ןעט םאוו גאט ןייא יזא ״־ הנשה שאר גאט םעד (גוא תבש ןופ גאט
 ךייא ינז גאט רעגילייה ןייא"ץפוריג ןא טרעוו גאט רעד *יק־ ;רפוש ןופ ןוך>זא)רפוש

 :םירצמ תאיצי;וצ גגוקניילגא
 *לעיו רד רא;ףיוא גיגיק׳טאג םגירעטלע עךינוא גוא טאג רמוא "תיבא >הלאי וניפלא
 .ערהע ןייד טיט דגאל רד ראג ףיוא ןביוה רד רעוו גוא אש*יי דובב ץיד טיט
 עלעווירד )יא ןציז םאוו עלא ףיוא טייקנייש קראטש גוא םיורג.ןייד טיט ןייש גוא״י"

 ע־חו
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 הנשה שאר תלפת
 יכ לועפ לכ עדיו .ךצרא לבת יבטל לכ לע רזע ןואג
 לכ רמאיו .ותרצי התא יכ רוצי לכי ןיביו .ותלעפ התא
 לכב ותוצלמו ךלמ לארשל יתלא יי. .ופאב המשנ ר^א
 ונט^דק (ינסחונשב 'א; הת וניתוב* יזולאנ ינדולא ""ל) ;הלשמ
 המלו'ךבוטמ ונעבט; .ךתרותב ונקלח ןתו ךיתוצמב
 תבש ןוצרבו הבהאב ונדולא " ונלזרבדו תבשל) ^ עושיב 'ונטלפנ
 ל• % •• — • י • * • ונבל רהטו <ךמש י8רקמ לארש:לכ ׳םב .וב) הב ו חונל ךש־לק (תותבש")

 ז , ,_ א התא יכ .תמאב_ תמא ונכלמ ד
 ץכ?ה יכ לע דןל!5 !ו "יא ךח? :דניל םיק!

 :ןורכת םויו לארשיו תבשה ״״ל)
 דיברל ה־ןובעה בש׳דו . העש י םתלפתלו לאלש:ךשע3 וניהלא ל הצר
 רישת ןוצרל יהתו ןוצלב לבקת הבהאב םתלפתו .לאלש:ישאו ךתיב ־
 ל התא ךו־ב :םישחרב ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו :ךשע לאלש: תדובע

 ;בביי "ו" :ןויצל ותנייש ריזחמה
 .דעו םלועל וניתובא יתלא:. וניהלא ל אוה התאש ךל ונחנא םיך1מ
 לע ךחלהת רפסנו ךל הדונ רודו רהל אוה התא ונעש:ןגש ונדו רוצ
 ונשע םוי ללבש ךיסנ ללי ךל תודוקנה וניתומשנ לעו ך*מב םירוסמה ונית
 ולב אל יב לוטה .םיתרכו ךנבו בלע .תע ליבש ךיתובוטו ךיתואלפנ לעל

 :ךל וגרק םלועש יב ךילשה ומת אל יב םדומהו ךי$צךר'
 :דעו םלועל רישת ונבלש ךשש אשנתל םשורתר ךרבת:םלב לעו

 :ךתירב ינב לכ םיבוט םייחל בותכו
 ונתעושי. לא,לי בוט יב םלועל לודלה ךשש וללהיו הלש ךורוי םילחה לכי
 תורוה? האנ ךלו ךשש בוטה ל התא ךורב :;בוטה לא׳ל הלס ונתרזעו 'י

 , םיעט תכרב ץ׳יל
 .ךשע לאוש:לכ לעו.ונילע םישחרו דשהו ןח םדה הכרבו הבוט םולש םיש
 וניהלא ד ונל תתנ ךינפ רואב יכ ךינפ רואיו דחאכ ונלב וניבא ונכרב ־
 ךיניעב בוטו .םולשו םימו םישחרו הברבו הקדצו רשה תבהאו םילס תלוח

 :ךשילשב ■יעש לבבו תע.לבב לאוש:ךשע חא ךרבל

 םוא טסאה אוד זא ןיזניוו לאז טקרעויינ ןיראוו זיא טאוו רעכילטיא גוא ליע־ ל־ "יי
 ןפאשיאב םיא טסאה ת זא ןייטש ראפ לאז שעגעפעשאב סכילטיא נוא טקרעווינ
 לארשי יל ןיפ טאנ רעל טאגזא ןיגאז לאז המש:ןייא טאה סאוו רעכילטיא גוא י־״י
 ענייד טיש זנוא נילייהי*יק קטעלא ןיא טגיטלעדינ ךיירגיניק ןייז בוא ללמ ןייא זיא
 זגוא ךאמ גוא טייקטוגץידןו6 טאז זנוא ךאמ הרוח ןייד ןיא קלח רזנוא בינ גוא תוצמ
 יז סוראו)תשא טיט ךיד קניד וצ קראה רעזנוא גי-נייר נוא ףליה ןייל טימ ןעיירפ
 *ביולנ וי" גיבייא טסבעל וד גוא חמא ןניי!דייר עקיד גוא טאג ־ותמא רעד טםי|
 לאושו איל(נוא ח?ש םעד> טגילייה רע טלעוו רעד רא)ףיואגיניק טאג׳וטסיב

 ,ד ס״סקר ;ה;שה שאר גאש םעד ווא ׳ י
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 הנשה שאר תלפת
 תורז־מ הטחןו ה^ הבוט הסתפי םולשו הכרב םידד רפס?*
 לא־&י תיב ףטע לבו ונחנא ךינפל בתכנו רכזנ תובוט
 :םולעב לארשי ומעיתא ךרבמה * התא ־ףורבמולשלו םיבוט םייו^

 " ־ ד״ ל'ל1י39ל דל דיינימ יי יי* ןימל ימי•
 ישפנו םודס ישפנ 'יללקסלו המדנ רכדמ יספש! עדנ ינישל רוצנ .דדלא
 למ.יש?;ףחלתףיסיצזנבו ךסלוח? י?ל ׳יח? •הה*הלמך>??
 סח יגפל ץט? ידדל :םת?שסס לןכלקג םת*ע רפה הרסמ הער לעסי^זד*

 .ךמש ןעסל השע :ימענ ךניסי העישוה ךדד:ן*" !שנל ־• החדץואדני
 זוצדל ייהל :ךתשד!? ןעמל השע.• ךתדות ןעמל השע •ךגיסהעסל השע
 השענ איה וימח?? םולשה השע :ילאוגו ףוצ ״ ךינפל יבל קמל יפ יד?#

 5 ןמא ורמאו לאושל י? לער טילע םולש

 ונימיה הרהמב שדקמה תי3 הנ?יש וניתובא יודלאו טיהלא " ףי^למ ןיצל יהל
 *׳ :ף*היח? ינקןח ן!נן

 ו(ד״כ) רוטומ רתל קמ םגאז לבקתת שידק ראפ רופכ םוי תא הנשה שאר ןופ םגמ איד תי

 רכזל
 םתחתן בקמה המיפ ה$ן^

 ומתחתו ובתכת המימ הא^

 ץדצדגא

 ימסחסו יבתכת הלוט האיל
 תיבקנל

 הנטסחסן המסיס הבוט הא7
 הנשה שארל שודיק

 :פיד קס וטאו ןין ד׳ך גיי תושיל םןאא אי* חנ ך*ה םוי ןא קמ םנידז ת^מאזטשה *1ר <#17 םי זי*

 י :ןמק ירמ ן״יי יח"
 :ןפמ יד? ארוב םלועה ־ןלמ טיזאא " התא ךחי1

 ונ? רוו? רשא םלועה דל? וניזאי " 1*8 ךחה
 .ויתושנב ונ$ףן?ןןושל ל?ה ונ?0ורו םע לכ?,
 ׳םוי תאו היה ת?שיד "־יי םוי תא הכהא} ונימלו יי ונל }]דוינ
 <ןורכז ""י)םוי .הזמ זעלה ארקמ בוט םוי תאו הזה ןור^זה
 ונבינ .םירצמיתאיציל רכז עלק ארקמ העתת
 תמא ונכלמ דןרבךו .םימעה לפמ ת^דק ונתואותלח^
 זעדקמ ץראה לכ לע ללמ י התא לתכ 5 דעל ם$>}:

 ז ןתכזה םול לאר^ו ת?שס>
 :ימיז^זדנדנת״ימסז-״ מודידק.?" יייא ר• !־* קס ״״}״*״ •״י ןי* ו״אן יז~״ק יל־?!׳

 זהזס ןמזל ונעימן ונממ ונחילש םלועה ךלמ טיהלא " החאךתן
 םע טנז*ענ קמ זאדמ מא ו׳אה יד[1אמ ארונ ונהדזסו ראפ קמ שנאז ז3ק -אמב סיא ״*׳״ קאי "*ו׳נסעק*

 י * י ״ " י :םי^נר שלש ןיפ שירק. איין
 * ןימ וצ גחוג ךד ןעמ חא הנשה שאר םכאנ מש־זצ ף־

 ,-- ח- .ץעה ירפ ארוב הכרב איד םנאז
 תןלותמי הלוט ה# טילע שדחתש טיסמא יהלאו טיהלא " ךינפלמ ןוצל דדי׳
 סטיורנלרכ ץמ וצ גהונ ךיז קמ חא ■ץוא .ץכאז ערעיוז םומ ץיק הגשה שאר םוא ןימ אוצ םינ גהונ ךד ויא ןמ•

 ;חסרכ תויכז הברנש יתובא יהלאו יהלא יי ךיבפלס ץצר יהי טגאז קמ תא
 ת פ״ז?כ0
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 תועיקת רדס
 1 ל** ןיומ םאר קמ ט*ן ר#ו* ןנמ ׳■דיי* .

 תת לןרל םיפלאל ועד׳ל *מ זימ םמעל ל? :רוממ חלק יעל חצנמל
 יניסחןר םיסער3די_ :ץראל ל$ לצ לח;ךלמ אלונ ןולע ל י? ־ ־י־1 /
 :הלק בה*ז בקנמ ן1אן תא ונתלחנ תא ונ? דדבל :ונילנר. חחה םימאלז
 :ודע! יעלסל ודי!וד?! םיהולא ודנ! :ר$וש לוק? " הגןורזע■ םיהולא הלגה

 םיחלא עונ לע םיחלא דן$כ :ליבשמ ודמ םיהולא ץראה לב ךלמ יב
 יע? םיהולאל י? םהך?א תלא ם?? ופו^נ.םימע יבדנ :ושרק אס? לע

 :הלמ ־יאמ ץרא
 : קרסמו קוסמ לב ור׳.*• להקה םת לחזמ עק־תד

 :הז:בחרמב ינע ה:יתארק -*מ ןס
 :ב־ג ל# א*1ם5 ףת־ןנא לע. יכנא ש (ןי :י;יח ףטן!ץ!י? ץ,זןך0ס? העט# ילו ק>

 ההמנאס ףיסימכ ינ ימסל תעלו םעט בי ט :ז^לע ט״#מ לק םלועלו ת^זןד;ך#אר
 :י יתמל ףיזנ§זן׳מי ? א! היח.י9 תובל ; :םיל1 י יאק^מ ־א בוטל ףלילע בור זז

 :ר?וש לוק? י העודרב םיהאא הלע
 תומשה ולא תוכזבש טפשמה יהלא טיתובא יהלאו טיהלא יי ךינפלמ קצר יזזי
 הדפ רסאממ םאינחת רס ךידוחפ ךיפצט תעושת ברק אנ לא ת״רמ םיאצויה
 םיגלפומ הי ךומס םיצופנ ץבקו ם־שקוי הלד םיפצמ ךנימי םיסיס חתפ םיעוס
 ךממורא :לארשי ךמע ןיבו ךניב םילידבמ םה רשא םינירטקמחו םיכםמה ערקתש

 :םימחרב לארשי ךמע תעורת לוק עמוש טפשמה ךלמה ייתמ
 ינונח ויתוצמב ונשדק דשא םל1עה ךלמ וניזולא־ יי התא דורב

 '־* :רפועלוע1מ1עלף •
 גזרןה ן$ןל ונאימו ונםי£ויוניז*וע םלועה ךלמ וניודלא " החא ךורב

 העיקת העורת םירבש העקת
 העיקת העורת םחבש העיקת

 בש העיקת העורת םחבש העיקת
 *דולב זזרותד

 העיקת םחבש העיקת
 העיקת םירבש העקת

 גש העיקת םחבש העיקת
 *דולב חיזיווד

 העיקת העורת העיקת
 העךגח העורת העןנח

 :הלתנ העקת העורת העיקת
 םיבאומ ילא ולמ? וניתובא יהלאנ וניהלא י ךינ?לט ןוצר יתי,ממ
 ןסו העודץוח ןסו םיו^ס ןמו העיקת׳ב ןמי ר^ושה ןמ םיאיהדל ' ^
 בוט וצילמי4 ךדיב? א?5 יגפל קרק ןמו ק־שק ןמו ק־רשק ןמו הגקקתה
 _:יניתאטח ל? לע ך5;ל ונדעב

 םג! !ירעיכלע ע;דנ ןיפ טא;גוא טא;ןיי© טא; רד ראס טגיליויאנ ןיד לא!םע קדי יהי
 קמנואםיו*ידץפגואחנדיתךןופגוא רפומ׳ לע.םינוםזמםייבלס ך ןיינףי1א לאז *1
 אסב ןיד ראפ ׳יע^י חעיית העיקת ירפ גוא העיקת םירבש העיקת :וא .העיקת *ע ^א ׳יעורח איך
 :זמא־רניז ערעזמא עלא ןיבע; ראפ יצ ןיי1 רע^עךפז&׳־לאקא זנוא ראס לאן גוא ד1בכ.ל

 רפ״ככב
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 תועיקת רדס
 :ןוכלהי ךינפ רואב יג העורת יעדי םעה יישא

 :־ומורי,ף^כךי^ו םויה לב חליג:ף^ב
 .־ וננוק.םורת ךנוצרכו ,רתא וטזע תראפת יכ

 "ילז״י י־־ ״־־׳״:הלס ךוללהי דוע ךתיב יס^יזי יר^א
 מא.ףםיט סניבאך ק? מ* עירק.ךת ינגאו ןוח דד גוא עד׳קה ןורא ץא ה־דות רפס יד ;יתא *לעמש קמ גוא וללהיי וצנאז
 גחר*ע ^ו0ע.ידעא:וןר2ע ימ • ןק^מ םיקיז ;מ ם*ן ןנ^ילםנח ךאנ ראנ רמ׳מי קיק.םינ קזנ שזאליב תבשי םוא םלאפ י 0? קוי

 הנשה שארל ףסומ
 :ףסלהת דיגי.יפו חספת יספש דלא

 בקעי דדלאו קתע:יהלא םהרבא דדלא וניסיובא יקולאו וניהלא "התא ךתב
 לכה הנק םיפוט סירקה למוג ןוילע לא ארונהו רוכגה לחמ לאה י ז

 :העהאפ ומש ןעמל 'םהימ ינעל לאוג איבמו תמא דסה רכוזו
 ךנעמל .םידה רפסב ונבתכו .םיתב ץפח ךלמ .םייחל ונרכז

 :םייח םיזולא
 !םהרבא ןמ ״ התוא ךורב :ןגמו עישומו רזוע ךלמ

 :לטה רתומ : עישוהל בר הךא םיסמ התמ דלא םלועל רובג הזרא
 םילוח 'אפירו םילקזנ ךמוס םיבכ םימ־זרב םיסמ המק דסחכ םילח לכלכמ
 תורובל לעב ךומכ ימ .רפע ינשיל יתנומא םוקמו םילסא ריסמו ״ ־

 :העושל סימעמו היחמו תיממ ךלמ ךל המיד יהו
 :םימחיב םייחל וירוצי רכוז םימחרה בא ךומב יט
 :םיסמה היסמ י״י התא'ךורב :םיסמ תודרדל התא ןמאנו

 :הלס ךוללהי םוי לכב םישודקו שודה רמשו שודה התא
 :'שחקק םורמ ודבל אוה יבילאל וכילמה ־רודו רודל

 ךריע םללשורי לעו ךמע לארשי לע וניחלה יל ךמש שדקתל מ$ו
 לעו ךחישמ דוד תיב תוכלמ לעו ךדובכ ןכשמ ןויצ לעו ׳

 ':ךלכיהו ףנוכמ

 .למעמ לב לע ונדדלא " דןדח־ו !הימבו
 י ךןןארדיןי דר^-ייר^ דד^־ר ־*י ־ד זדתי^ו 1 •• :

 ז•: ז

 ושעיו .םיאורבה לכ הינפל ווחתשיו םישעמה
 .םלש בבלב לןנוצך תושעל תחא הךגא םלן
 ךריב זע _.ףי$ל ןטלשהש וניתלא י:וננקש

 הבוט .ךיאדיל הלהת ךטעל"״ דובכ ק ןכבו
 .ד$1*ל החטש .ךל םילחיטל ה$ ןוח0פו,ךישךודל י ־

 זוששי ׳ר פ ר.ד
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 הנשה שארל ףפוט

 רג תכירעו .ריבע רתל חק תחימצו ,ךריעל ןוששו
 ': וניממ הרהמב ךודישמ ישי. ןכל

 םידיסחו ,וזולעי/םירשיו .והמחריוארי םיקידצ ןכבו
 הלכ העעדרו היפ ץפקת התלועו .וליג:הנרכ

 :ץראה ןמ ןודז תל#סס ריכעת יכ .הלכת ןשעב
 רהב רישעמ לכ לע רדבל וניהלא יי אוה התא דוולמתד
 ךשלק ריע םילשוריבו י ךדובכ ןכשמ ןויצ
 ייצ רדדלא םלועל :ן ךולמ:י זן#ך,ר ירכדכ

 :היוללה רידו רירל
 ךידעלבמ הולא'ןיאל .ךמש ארונו התא שודה

 שדקנ שודקה לאהו טפשמב תואבצ :י'הבגר
 ונתוא תבהא .םימעה לכמ ונתרחב התא 5 שודקה ךלמה :ל התא ךורב :הקדצב

 .תונושלה לבט ונתטטחו ונב תיצרו י ־
 1 •״

 ב
 תאר,ר ונילע שודקהו לודגה ףמשו

•• 
♦ 1 

 (םוי חאו הזה תבשה "־לג םוי תא הבהאב וניהלא יי י ונל י ןתתנ
 םוי ,הזה שדק ארקמ בוט םוי יתאו ,הזה״ןורכזה 'יי י
 :םירצמ תאיציל רכז שדק ארקמ <ה?ק*3י העורת <ןזילז>
 .ונתמדא לעמ ונקחרתנו ונצראמ ונילג וניאטח ינפמו
 ךתריחב תיכב וניתובוח תושעל םילוכי ונא ןיאו י

 דת '381? ל51ז19ש
 ימי״נדילי " דץנ8למ ןוצך־יה; :י־שך־״בתד־תשנש
 ך1?ף־ם לעו 'ונלצ םחרחי, בושת?• ן?ךר ךל? ?יתובא
 ינאל ךנוא ןופ ןבירט ר? ץראויינ רימ ןןיי!דניז ערזנוא ץכערו ןופ בוא י^הי
 טינ ןנעק ריט גוא ז״י דרע רזנוא ץפ טרעשייוו רד ןראוויג ןנייז רימ נוא ינק״יז״י
 ןימליייונ רדסיוא ןייד ןיא ןייז'ורפ בירקט ברחמ 'ןנייז רייט ם׳אוו תונ^רקיד ןייז בירקמ
 ןיפ ;*ם ןיפוריג ףיודד זיא ןמאנ ןייד םאו;זיוה ןגילייה נוא ןטועפבאינ םעד ץא ז יוה
 טאה נוא'עךן?מה־תי3 ןיי־!'ןיא ץואוויג טקערטשיג זיא איז םאוודנאה םדנייפסעד
 סאד ןרע5יע עךזנוא ןופ טאנ,גוא טאנ רזנוא טאנ ךיד ןטעב ריט " :טבאמיג בורו?
 טפראןיניא זועק'םוא ךיז טסלאז ־י-ת־-יגיגיק רניטעראב רד וד ךל" ץי1 לאז ןליוו ןייד•
 ■ * ׳ ׳ר *י׳־םןמ
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 הנשה שארל ףסומ
 ונכלמ וניב^מדובל לדגתו הךהמ והנלתו םיברה זןדלזתל
 אשינהו עפוהו הרהמ ונילעז ךתוכלמ דובכ הלג וניהלא
 וניתוצופנו םרגה ץבמ ונירוזפ ב־ןכו יח לכ יניעל ונילע
 םילשורילו הנרב ךריע קצל,ינאיבהו :ץיא יתבלדכ םנכ
 תא ךינפל השענ םשו .םלוע תודמעב ךשךקמ תיב
 :םתכלהכ םיפסומו םךך!יכ םירימת וניתובוח תונכךק
 הזה ןורכזה םוי <ן המ תבשה םוי ""ל)לי" ל"־ ־י ל־לי יפסומ תאו
 הבהאב ךלפל בירקנו השענ .הזה שרק ארקמ בוט םוף

 השמ די לע ךתרותב ונילעיתבתכשומכ ךנוצר תוצמכ
 :רומאכךדובכ יפמךלבע

 החמ תל0 םיחשע יג^ םמימת ה# ימ ם^;? ימ ת?ש,ל םויבו ""י
 דמתה תלע לע י ותבסי? תבש תלע : וכסנו ןקשב הלול?

 :(רומא? םודו ן3רןנו תבש |בך,ר הי) :הבקנו
 תלאלמלכםקל זעהל שלקארקמ שדחל דחאב יעיבשה שדחבו
 חירל הילע םתישעו :םכל היהי העורת םוי ושעת אל הדבע

 :םמישו העבש הנש ינב םישלב דחא ל:א דחא ךרב ןב רפ י;ל תחינ

 רד אדו וז# דוביו ןייז ץ?אט םיוריג טבלאז גוא לי״יי ןעיוב ךינסיא טכלאז גוא יימ"!
 ןורחאה חלב םער ןופ דובכ רד םאד םי״-ינננ עניר ךרוד ןעוויג חיטבמ זנוא טסאה
 רד ךידיןטעב רימ ׳ילג ע;יק רזנרא רטאפ רזנוא ״״ ןטש־וע םער ןופ ןיד רסערג טעוו
 בוא ךר ביוח רעד בוא י־"" זנוא רעביא העולמ ץר ןופ דובי> םער ןיי2 הללמטסלאו
 טאנ רעןנוא טסיב אוד זא ןהעז םאר ןלאן עלא םאד זגרא רביא טייקסיורג ןייד זייוו
 דעהלעפיר ןישדוצ ןופ עמיירפש רפ ערזנוא ףיונ וצ םעגנואטנעהאניךאמ עא־יקי
 גוא י״יעיי טלעוו רעד ןרפ ןרנ? אר ןיפ ןייא לימא!עטיירפש רפ ערזנוא גוא "י""*"
 תיפ ץר ראוו םילןדרי ץיק.נו'א "ל־״יילי גנאזיג טימ ןויצ טאטש ץר ץא זנוא גניירב
 ךעץיז ריס זא טאהיג רעירפ ןופ ץבאה רימ סאוו החמש רעד םימ ׳י׳י־־׳נ זיא שידקמה
 רעדיוו רימ ןילאז החמש יד ןערויב ז ברא טימ הניבש איד זיא םירצמ ץפ ןגנאנינ םיורא
 םאוו תונברקיד ריד רפ ןייז בירקמ'רימ ןילעוו סללשיחי ץא ץטךאל גרא ־"י ץבאה
 ןעוויג בירקמ יימת טאה ןעט טאוו תונבךר איד םיי־י־ת ןגניירב וצ גידלוש ןנייז רימ
 דנ ףסומ ןופ תונורק,נוא ■יי"" ץבירשינ ־א הרות רד ץא ןעייטשי ייו ייד וזא רדס?
 בירקמ נואןטיי־ובןא רימןלעוושננעךגםעךגאט םעדןופ םיפסומ ידנ1א .זיא ןיד רד
 רה איוו וזא י־־ ןילמו ץר ןיפ טאביניד איוו וזא ״״״ טפאשביל טימ רר רפ וצ ןיי!
 טרהעינ ןיר ןופ י״י העט טכענק ןייד ךריד לי ה־וות ץי1 ןיא ץבירש׳ינ ןא טו?אה
 י י :טייטש קוסק ץא איוו אוזא ליומ

 טייקנליי׳ד ץפ גנופת ןייא שרח ןיא גאמ ןייא טייהנאמ ןטעביז ןיא ברא יעיבשה ש־וחני
 ןאט טינ "ריא טלאז הרובע ץיא ןענייז טאוו תוכאלמ עלא,ךייאאוצ ץיזלאז
 ןימאמ טלאז ריאי בוא ,ךייא אוצ ץיז לאז רפושי ןיזאלב אוצ גנולאשי ןופ גאט ןייא

 ןכרקא ׳ר ם"הקר
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 הנשה שארל ףסומ
 םינרשע ינשו רפל םינרשע השלש .רב־זמכ םהיכסמ םתחנמו
 רפסל םריעש ינשו .13םנבןיד שבבל ןור&מו .לאל
 דימתה תילעו התחנמו שרהד תלע דבלמ :םתכלהכ םירימת דשו

 :ייל השיא תחינ חירל םטפשמכ םהיכסמ התחנמו
 םלכ .יעיכש יישדקמ םע .גנע יאךוקו יחבש רמוש ךחטלמב וחמשי ״״־׳
 תדקח .ותשדקו וב תיער יעיכשכו .דקוטמ וגנעתי ועבש:

 :תישארב השעמל רכז״נחאלכ ותוא םימ: .

 תישארב רצויל הלדג תתל לכה ןודאל הבשל ונילג;
 תוחפשמכ ונמש אלו '(־תוצראה ייוגכ ונשע אלש
 :םנומה לבכ 1ונלרוגו'םהנ ונקלח □שאלש .המדאה
 יכלמ ךלמ י ינפל םידומו םדחתשמו םיערוכ ונחנאו
 ץרא דסויו םימיש הטונ אוהש .אוה ךח$ שודקה םיכלממ
 םימורמ יהבגב וזע תניכשו'לעממ םימשכ ורקי בשומו
 בותככ ותלוז יספא ונכלמ תמא :דוע ןיא וניחלה אוה
 םיהלאה אוה י;יכ ךבבלילא תיבשהו םויהתעדר .ותרותכ

 ':דוע ץא תחתמ ץראה לעו לעממ םימשב
 ךזע תראפתב הרהמ תוארל וניהלא :ן ךל הוקנ ןכ לגמ
 ןותלכל'תוירכ םילילאהו ץראה ןמ םילולג ריבעהל
 .ךמשכ וארקו רשב ינכ לכו ידש תוכלמבסלזע ןקתל
 יבשוי לכ וערלו וריכל .ץרא יעשר לכ ךילא תונפהל
 ץ ךינפל .ץשל לכ עבשת ךרב ל? ערכת ךל יכ לבת
 םלכ ולבקיו ,ונתו רקל ךמש דובכלו ולופיו וערפי.וניהלא

 םלועל הדדמ םהילע ךולמתו •ךתוכלמ לוע תא םהילע
 .דובכב ךולמת דע ימלועלו איה ךלש תוכלמה ־יכ .ידעו

 י :דעו םליעל ךלמי.ץ ךתדותכ בותככ
 *ןאש ׳ ןאיא3 וייא גוא רישש ענמי ןייא -שאג ראפ אוצ קאטשינא הלוע ןברקא

 :םו&א ןא עצנאג ןיביז שלא רא;א םאוו י:
 זיא הרות רעד ץא איוו וזא גנוםיגרעייזגואהחגמרעייזנואיינייםכסיי*" םחחגיג
 אוצ ליטגהעצ אייווצ נ־יא רישש 'ןייא אוצ ליטנהעצ איירד ץראוויג שגאזיג
 ךאלעקיצ אייווצ גוא גנוסיכ ןייז איון ןיירר בוא ףאשא וצ לישנהעע ןייא נו'א ןאראפא
 תונבךכיד ץוח ,זיא רדס רד יוווזא םידישת תונגרק.אימוצנואדגיזיד ןיבעג רפ וצ
 ןע*5 םאוו הרוע איד :וא ןייז בירןנמ שנעלשןעמ םאוו החנמ ריא נוא'שדח שאר ןופ
 וצ זיא שבעךרעייז יוו םיכסנ ערנמיז גוא התנמ ריא גוא גאש עלא ןעודיכ בירהמ שאה

 :שאג וצ רעפפא רעייפ ןייא טייק_ישפענעז קאמשיג ןייא
 רמאנו ת*ים תעב (* י 'ר פ׳׳םןע



 הנשה שארל ףסומ
 לארשיב למע האר אלו בקעד ןוא שמ אל רמא?!

 ׳ 1 וו-^ר-*ו ♦ 1—* = 1 /:י-— ״ ״י׳-׳ 7׳ ׳• * •״ *: 1 ^
 לאהמ 'יענע דחו םע ישאר ףסאתהב ־ןלמ

 רמאנו :םדנב ילשומו הכולמה י;ל יכ רמאל בעו? דןשךןכ
 לב 'ילבת זוכת ףא רזאתת זע " שבל שבל תוא;ףל? ל
 םלועייחז־ענ יאשנהו םכשאר םדעשיאשרמאנו-

 1 ,־׳

 ךה *רומ-ג* ״״ ח^.י ־ /׳-׳ • י;. *ייי ׳י״ י ״׳־־־״-״
 " ־־ :,דלס דוב?ח ךלמ ,

 למ יי רמא הכ דטאל בות? םיאיבנה ךילבע י־זי לעו
 רחא ינאו'רשאל ינא תואבל " ולאנז לאלש'.
 בקעי ץא שכער םוא ןייקשינ טקמ שאג הרות רד ןיא טיישש קוספא ןאנ בוא רסאןן
 ןעוט לארשי יד עש*שאח רמולב לאר&זי ןין2*יווצ טייק״ילימ ןייק טינ טהעז נוא
 םיא טימ זיא טאנ ץיז טאנ םוראוו טינ םאל טהעז רע זא ןיילל ךיז רע שעאמ תוריבע
 רעד ןיא שיי?ש קוספ ןייא ןאנ נוא.אייז ןשייווצ זיא ןלמ ןייא ןופ ןילא?* םאל נוא
 ןיז ץלעוו לארשי עלא זא קלאפ םעל ןופ עמצלע יל ןרמאז ןייא ןיז ןעוט ייז הרות
 טכאמגטאהןילמה דוד םאוו םיבותבע^ילייס ענייד ןיא נוא.ןלמאז ןייא רלנאנא שיה
 ךאנ גואהקיעפ יד ןש׳ייווצ לשיומא זיא טאנ גוא הנאמ יל זיא טאנ וצ ןעל וזא טיישש*
 דיילקנ ןא זיארע שפאלרעה דיירקג ןא זיא רע ןל׳? ןייא זיא טא; טיישש* קוסק ןייא
 -ם״תןשיטילג 'םיוא טינ ןיזי טוט איזטלעוי יד.ןטיירב ןא רג? טוט ןיוא טייקךאט?׳ טימ
 נוא שדקמה תיב םעד טיובל טאל ןלמה זומרש* זא ן3ירי?*יג טייטש* קוספא ךאנ גוא
 מאלש*יג ףי־ונ וצ ןירעייוט יל ןיז ןגאל ש*־1קה ןורא םעל ןןניירב ןיידא טלאווינ טא?
 טבייה ־ייי־׳ טגאזיג טאה נוא ץטעביג רע טאה ןנעפע טלאוויג טינ ןיז ןבאה נוא
 רעל זא ועד עעבייא 'ןריט ריא ףיוא ןייא טבייה גוא טביוה רעייא ן־שיוט ריא ףיוא
 ץא טאה? טינ הטילש* ןייה'םיאנוש ך ןבאה רדוועב ןראוויג בורח זיא ש*ךקםה תיב
 טאה ,־*״ יח״> ייז ןסיייה םורד ןראו;? ןיונואווש* רפ דרע רד ץא ןנייז יד דאנ ןועיוטיד
 ןירעיוט איד ץבאה םיא וצ זיא דובכ רד םאוו ןלמ רל ןעמוק ןיידא זאל ץטעביג רע
 םאד םניימ רעי זא'טבארמיג ןי3אה ייז ןעד דוב? ןופ ןלמ רד זיא רעוי " י־ שנערפי?
 טאנ חיוא גאז ןיא טנאזיג רע טאה ןינאיש*־!ע טלאווינ םהיא אייז ץבאה ןיז ףיוא
 י*א זיא טאנ ייע ׳" רעקראטשא זיא רע טאגי-י׳י ׳.יירמייוו טייטש םע איוו וזא ׳•"־■י לי#
 היוא יויאטבייהנואטבית דעייא ןרעיוט ריא ףיוא טבייה המחלמ לעב רקראמש
 ןופ ךלמ רד זיא 'רעוי י״י'יפ דובבה ןלמ דד קמוק ןיידא זאל גוא גבייא ןופ ןריט ריא
 • גבייא חיוא רובב רד יואר זיא םיא וצ רוב? ןופ ןלמ רל זיא רע רעה רל שאגדוגב
 ןופ'שאנ רד טגאזנ טאנ טאה וזא ןבילשיג טייטש םיאיבנ ענייל ןלוד גוא ויי־י ייי לעו
 ץ3 ןיא'נוא רטש*רע רד ץב ןיא טקאשלעה ןופ טאנ רל רזייל רל ןייז נוא בקע!
 קוספא ןאנ נואי״״י ,טאנ ןייא ץד?אה רע טינ זיא רימ קוח נוא רעטן*ךעטץה רד

 טייטש * 'ר פ ׳ם־דם
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 ןויצ רהב םיעידומ ולעו רמאנו :םיהלא ןיא דעלכמי
 יי היהו רמאנו ג הכולמה י;ל התיהו ושע רה תא טפשל
 :דחא ומשו דחא יי הדלי.אוהה םויב ץיאה לכ לע ךל?ל
 :דחא יי וניהלא יי לאישל עמש ־ומאל בותכ ךהל^ימי
 דחובכב ולכ םלועה לע ךולמ וניתובא זהאי ובירלא
 ריהב עפוהו .הרקיב ץראה לכ לע,אשנהו
 פ לועפ לכ ע^לךצרא לבת יבשוי ל? לע ךזע ןואג
 לכ רמאיו :ותרצי התא יכ רוצי.ל? ץבר ,ותלעפ התא
 לככ ותוכלמו ךלמ לא־ךשי יהלא ל י ופא? המש? רשא
 ונשדק ("סממ אי הת יניסטא י־ללאי יקל* ""ל> :הלשמ
 חמשו'ךבוטמ ונעבש .ךתרותב ונןכלס ןהו דיממ
 תביש ןוצרבו הבהאב וניהל* לי ינליח^הס ,ךתעושיב ונשפנ
 הדבעל ונבל רהטו ^ י8ףי? יל*#י• ל? ט וחוני ף&ידוי
 תמא י'ונכלמ ךרבדו תמא םיהלא התא יכ .תמאב
 שידקמ ץראה לכי לע ךלמ יי התא ךורב 5 דע^ םןן2ן

 *" י 'ייז :1ץרכזה םויו ילארשי תנשלי
 ח־רת תישת ת־רשת ־> זיקי"

 ךינפל.םרק ירוצל לכ דקופו םלוע השעמ רכוז התא
 .תישארבמש תורתסנ ןומהו תומלעה לכ ולננ
 :ךיניע דגנמ רתסנ ןיאו .ךדובכ אסכ ינפל החלש ןיא '5
 .ךממ דחכנ אל רוצלה לכ םגו .לעפמה לכ תא ר^ז התא
 לכ ףוס דע טיבמו הפוצ .ועהלא ץ ךי?פל עתר יולג לכה

 ויט־ושמ אוצ וויצ ןופגרעביד ףיוא רעפלעה ןי'3 ףראןלעווייי גוא ןבירשיג טייטש
 גואטגאיג ןראוו זיא ךאנ נוא.הבולמ יד טאג יצ ןייז טעוו םע גוא ושע ןופ גראב םעד
 גינייא ןייז טאג טעוו גאט ןגיבלעז םעד טלעוו רד ראג ףיוא ךלמ ןייא וצןייז טעוו טא*
 ל״זי',םע ןיבירשיג טיי?ש הרות ןייד ןיא ני,א וחיי״ני גינייא ןייז םעזו ןעמאנ ןיי1 גוא

 * י :גינייא זיא טאג טאג רמוא טאג לארשי אוצ רעה
 ':הגמה שאר תלפת ץא קה ■גיפיג (טיהלא).ןופ שמיימוייד

 שנעפשב עלא טסקניידג גוא טלע־וי רד ןופ ןקרעוו ך טסקנייריג וד ־*יי ׳ך־ י־יי זעיא
 ראפ ריפ גיא םנעמייהינ עלא טהעלפטגא זיאריד רפד״ל ןא טייצ רננאל ןופ
 דאפ וייד וידנאה ראפי טינ ויא םע ועד ץא ־־ תישארב ימי תשש ןיפ ןכאזענעגךאב

 סעלא טסק:^ייךיג ת
 ריד טי 'י פ״םן0

307 

 ץ 00©0ן16



 הנשה שארל ףסומ
 רכזהל .שפנו חור לכ רקפהל ןורכז קח איבת יכ ,תורודח

 ת^זב תישארמ .תילכת ןיאל תוירב ןומהו םיבר םישעמ
 רישעמ תלחת םויה הז -.תילג התוא םינפלמו י תעך1ה
 דדלאל טפשמ אוה לארשד קיח יכ ,ןושאר םויל ןורכז
 .םולשלוזיאו .ברחל וזיארמא:וב תונידמה לעו :בקע:
 םריכזהל ודקפ: יוב תוירבו .עבשל וזיאו .בערל וזיא
 רוציה לכ רכזייכ .הזה םויהכ דקפנ אל ימי י תומלו

 דוישרוד יכ .ךב'ץמאתי םךא ןבו .יןחכשי אלש שיא
 יכ '.ךב םיסוחה לכ יחצנל ומלב:אלו .ולשכ:אל םלועל
 :םלכ השעמ שרוד התאו איב ךינפל םישעמה לכ רכז
 העושי רבדב והדקפתו תרכז 'הבהאב חנ תא םגו
 ינפמ רשב לכ תחישל לובמה ימ תא ךאיבהב םימחרו
 יניהלא7 יי ךינפל אב ונורכז ןכ לע .םהיללעמ עור
 זיב טגול רנ? טאג רזנ־,א טא}ריד רפ ףילגיסיוו נוא טקעלפטנא זיא ץלא ־ילג ל־ח רד
 יוצ'רעיבייל עלא ןקניידג וצ שגעכעדיגא ןטוק טעוו םע ןער תורח ע=א ןופ דנע ןיא
 גנאפנא ץטטירע ןופ ״־•״•* ףוס ןייא ןא ןיטייל ןופ גנומורב גוא קרעיי ליפ ןק^יידיג
 גאט רעגיטנייה רך "יה ,י.טקעלפטנא איז וטסאה רעירפ ןופ נוא ןיקיוו ןזאל וטפאה
 גאט ןטטדע םוצ שנכעדינא זיא* רעקרעווןייד ןופ ביוחי ןא רך זיא הנקה שאר ןופ
 ןייא זיא רע לארשי'ייד אוצ שעקקעךיג ץיא זיא רע קיי ■נישענפעשב טלעוו רד ןופ
 תונידמ ידיףיוא גוא תינ־י&י ליי שנפעשב עלא ןטפשמ טוט בקעי.ןופ טאג םאוו גא!?
 ץיא טימ 'המחלמ ןייא ץבאה לאז הנידמ עכלע־ןוינאמ■ ןיגיטנייה םעד טגאזינ טרעו)
 נוא'רעגנוהליז לאןה;ךטעכרעוו -דירפ ןיי1 לאזהקלמעכלעוו נואדלעוושי

 רעוו ןקניידג וצ םכאדינ םיאי ןיא ןרעוו שנפעשיב ד נוא ,טאז ןייז לאז הנדס עללעזו
 גאט ןגיטנייה טכאדג טינ זיא רעמ ןעך ־־־ רא;םאד ןבראטש לאז רעיו גוא ןבעל לאז
 ןישטנעס'ןיכילטיא ןופ קרעוו איד׳ריל רפ טמוק שנפעשב עלא ןופ שנקעדיג יד קד
 גוא 'ןישטנעמ עלא ןופ תובוחט יד ,שנעמ םיעד ןופ טירט םנילטיא ןופ קרעמ יי.נוא
 ראפ םאוו ןיש׳טנעמ םעד ליואוו ,ןישסנעמ ןיפילטיא ןופ רצי.רעד נוא תולובחת עגייו
 ןעד ך-־ית יכ ריד טיס ףיז טקךאטש םאוו ןישטנעמ םעד ליואוו גוא טיג ףידטכען
 עלא גיבייא ןמעש טינ ףיז ןילעויו נ'וא ןירעוו טליכיורטשיג טינ ןילעוו רטשרא? עקיד
 גוא ריד רפ טמוק ןקרעוו עלא ןופ שנעכעדיג יד ןעד יכ> ינ רד ןיא ףיז ןיצישאב םאו;
 טכאדג םיא וטסאה טפאשביל טיט קידצה ודנ ףיוא.םיש5ן0 ערעייז עלא טשראפ וד
 שסאה אוד זא !גייקמיראב רעד נוא ףליה ןופ דייר טימ ןיליופאב םהיא טסאה נוא
 סרעוו עטכעלש ערעייז רביא שנעפעשב עלא ןבלאי רפ וצ לובמ םעד טכארבינ
 בעפשםדיוורדניקעץיזןרע0יצ שאנ רזנואטא;רד יפטסוק

 ץפ ש׳דנסס
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 ץראה לע חור םיהלא רבעמ היותב ותא רשא המהבה
 רכזמ םתקאנ תא םדדלא עמשיו רמאנו :םימה ובשיו
 :בקע!תאו קחצי'תא םהירבא י תא ותירב תא םיהלא

 קחצי.יתירב תא ףאו בוקעי יתירב תא יתרכזו רמאנו
 רבדבו :רכזא ץראהו רכזא םהרבא יתירב תא ףאו

 :י םוחרו ןונח ויתואלפנל השע רכז־רמאל בותכ ךשךק
 רסאמ :ותירב םלועל רכזי.ויאריל ןתנ ףרט רמאני
 ן וידסח ברכ םחניו ותירב םהל רכזינ.

 י3זאב תארקו ךלה רמאל בותכ םיאיבנה רידבע ילו לעו
 ךריענ דסח ךל יתרכז י;רמא הכ רמאל םילשורי' '
 :הנתרז אל ץראב רבדמב ירחא ךתכל ךדרולולכ תבהא

 םע יוו יזא םי.םער ץפ דמאזיוו ליפ וזארךניקםלניק.ענייזןרעמ יצ בוא טלעוו רד ןופ
 חומהב עלא נוא תויה עלא גוא ודנ טנאדיגיטאה טאנ הרות ןייד ןיא ןבירשיל טייטש
 ןיפםיר ץיאץלאפ רביא שבאמגטאהטאג,הגחרד ןיאםיא טימ ןעוויג 'ןנייזםאוו

 מכאסנ!טאה רע םאוו תירב םעד ט^אדי^ו טאה טא} ייר^יג רעייז טלעהיג טאה טא}
 םיבותכ עגירייה ענייד ץאנוא ושיקי ירבדבו בק^^טימנוא קחצי טימגוא םהרבא טד?
 טייל ןייא זיא םא)רד^ואוו ענייז וצ שנכעךיג ןייא ןאטיג טאה טא} ןביר$יגטייט0
 םיג טאג ץבירשיג טיי^ש ךא}גוא ייאיל ןתנ ףיס יסאנו רעגיסראב רעדריא גוא רעגילעז
 ץ^ירשיג טייטש ךאנ גוא .תירב ןייז עבייא טקניידי/רע עגיטכרא? ע}ייז וצ זיי$#
 :ליפ ןנייז ןידאניג ענייז יוו וזא 'טסיירטינ ייז טאה נוא העובש 'ןייז טכאדיג טאה טאנ
 ץמיוא יו ץא ץפיר טסראז נוא איייג ןבירשינ טייטו? םיאיבנ ענייד יחוד גוא יי' לעי
 ןייל ןופ דסח םער ריד וצ ןעקעילינ אוט ךייא טנאזינ טאג טאה וזא םילשורי ןופ י
 ןייא אוזא ןיא רבךמ רעד ןיא רימ ךאנ ןיינ ןיידי ה$וח ןייד ןופ 'טפאשביר םער טנינוי

 טנ!אזג םאה טא{ ידי קה טייט$ קוספ ןייא ךאנ נוא יפאני זיא טעייזינ טינ םאוו דנאל
 םייס ןנץי!5 רל ךיט ךיא אוטדניקאזיא רע.ןעוויילי * נידךע'וו ריסי זייא םירפא" ;וז רד
 םירעלינ עניימ ןעוט םורד םיאי ץא ןפניידינ ךיא אוט םיא ןופ ןילייר אוט ךיא דעוו םיא

 :קסירא? רעל םיא לעוו ךיא טא{ ןידייב טיט ,םיא אוצ ןעמורב
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 תאו תירבה תא וניחלא יי ונל רכזו םדק יטע ימעט םימחדן
 זמרמה רחב וניבא םהרבאל תעבשנ רשא העובשה תאו דסחה
 יבג לע ונב קחצל תא וניבא םהרבא ךרעש הרקע ךינפל הארתו
 ךימחר ושבכי ןכ םלש בבלב ךנוצר תושעל וימחר שבכו חבזמה
 ךריעמו ךמעמ ךפא"ןורח בושל י לודגד ךבוטבו ונילעמ ךקעכ תא
 ךתרותב ונתחטבהש רבדה תא וניהלא " ונל םל,רו.ךתלחנמו ךנןראמו
 םינשאר תירב םהל יתרכזו :רומאכ ךדובכ יפמ ךדבע השמ ידל לע
 םדדלאל םהל תויהל םיוגה יניעל םירצמ ץראמ םתא יתאצוה רשא
 י3פל החכש ןיאו םלועמ אוה התא תוחכשנה לכ רכוז יב :יי ינא
 ךורב :רוכזת םישורב םויה וערזל קחצי תדקעו ךדובכ "אסכ

 :תירבה רכוז לל התא
 ת״רת ח׳שת ת״רשת *שחלב םנ זייקותי

 ןמ ,םמע רבדל ךשדק םע לע יךדרבפ ןנעב תילגנ התא
 ילפרעב םהילע תילגנו ךלוק םתעמשה'םימשה
 תישארב תוירבו ךינפמ' לח ולכ 'םלועה םנ .רהט
 ךמעל דמלל יניס רהילע ונכלמ ךתאנהב .ךממ ודרח
 ךשדק תודבלו ךלוק דוה תא םעימשתו תוצמו הלות
 םונ ןייא שימ זנוא קנייריג ןרעשל? ערמוא ןופ שאג גוא טא; רמוא ינ•"" •זא*.ונדאא
 רעל גוא ףליתיןופ לעפאבא שימ זנוא לעפאב נוא ריד ראפ וצ שענעקעלי;
 גואידקח םער נוא תירב םער שא;'זנוא וצ קניידיג גוא םלאו; ראפ ןופ טייקמיראב
 הירומ גראב שעד ףיוא'םהרבא רשאפ רמוא וצןלאוושיג שסאהוד םאוו העובש יד
 ןוז ןייז ןילגוביג שאה וניבא םהרבא םאוו 'הדקע ך ריד רפ ןהעמ ץועמלאז ס? גוא
 ןאש לאז רע.ידכ טייקמיראב רעל ןייז ןטלאהיג ןייע שאה גוא חבזמ םער ףיוא קחצי
 ןופ סעכ ןייד ןטלאה ףיוא טייקמילאב רד ןיידלאזוזא ןצךאה ן^ניאג ןימימ ןילימ ןייל
 לארשי קלא? ןייל ןופ ;ךאצ םירג ןייד ןרעק רדיוו לאז טייקטוג סיורג ןייל שימ גוא ימוא
 יל טאג רמוא זנוא וצ גישעששאב בוא .ברא ןייד ןופ גוא םילבור;טאטש ןייד ןופ גוא '
 םאוו השמ טכעגק ןייד וחוד'הרות ןייל ןיא ןעוויג חיטבמ זנוא טסאה אוד םאוו דייל
 לעיי ךיא ןיראוויג'טגאזיג 'זיא םעאיוו וזא ליומ ןיטרהעיג ןייד ןופ טרעהי;טאה רע
 ןגיוצנ סיוא יל ךיא באה תירב םער ךרוד םאמ רעירפ ןופ תירב םעד ייז וצ קגייידיג
 טאג ךיא טאג ןייא אייז וצ ץיזיוצ רקלעיפ עלא ןופ קוא יד רפ םירצמ דגאל םעו ןופ
 םענוא ןאגבייא ןופ קאז ענסענ ר§'עלא טסקנייריג וד ןעך.ףיורד'חיטנמ"ךייא'י?
 קחצן ןופ הדקע איל גוא רובקה אסב ןייד רפ גגוסעג רפ ןייק.ןידנאהרפ טינ זיא
 :תירב םער ןקעידג טוש אל רד טא;וטסיב טביולג ויינ דזניקענייז וצ ןקנייד; יטפוש
 ןידייר טלאוויג םסאה וד זא ץיקלאוו ןיא רובק ןייד טקעלפשגא שקאה וד "לע התא
 תילע• לוק ןייד ןדעה טכאמינ יי!וטסאה למיה םעד ץפ .קלאק גילייה 'ןייל שימ

 טייל עלא ראג ךיוא אייז וצ שקעלפשנא ךיז וטסאה ליבעג ןראלס חא שימ גוא ־"לי
 היתארק ימי תשש ןופ שנעפעשק עלא גוא ריד רפ ןקאיךיינ ךיחבאה טלעוו רל ןופ
 וצ יניס גךאב םעל ףיוא טקעל^טנא ךיז טמאה וד זא רילרפ ןיקאלץ דדךייז ןיזאה

 ןענרעל ׳י ם״סקס •
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 הנשה שארל ףסומ
 רפוע לוקבו תילגנ םחילעםיקרבו תולקב .שאתוב־למ
 תויהב ישילשה םויב יהיו ךתרותב בותכב .תעפו
 קזח רפש לןלו רדה לע דבכ "ןנעו םיקרבו תלק יהיו ןרבס
 ר^שהלוק יהיו רמאנו :הנחמב רשא םעה לכ דרחיו ־דאמ
 רמאנו :לוקב וננעי םדולאהו רבדי השמ דאמ קזחו ךלוה
 רפשה לוק תאו םדיפלה תאו תלוקה תא םיאר םעה ל^ו
 רבדבו :קחרמ המער ועיניו םעה אריו לשע רדה תאו
 ז רפוש לוקב יי העורתב םיהילא הלע רימאל בותכ ךשךק

 רמאנו :יי ךלמה ינפל ועירה רפוש1 ללקו תורצצחב רמאנו
 לאךש:ל יקח ייכ :ונגח םויל הסכב רפוש שלחכ ועקת

 :בקעי.יהולאל טפשמ אוה
 :וזע גמהרב והוללח ושדקב לא וללה היוללח רסאנו
 והוללה :י ולדג ברכ והוללה ויזררובגב והוללה
 לוחמו ףיתב והוללה :רונכו לבנב והוללח רפוש עקתב
 והוללה עמש ילצלצב והוללח ':בגעו.םינמב והוללה

 ן היוללהזהי ללחת המשנה לכ :העורת ילצלצב'
 אייז טסאה ת נוא ,טלאה וצ תוצמ ןטאביג ייז טסאה גוא הרוח קלאפ ןייד וצ ןנ־ךעל
 עגילייה ענייד ןרעה טזאריג ייז וטסאה ךיוא רוק'קיר ןופ טייקנייש םאר ןרעיה טזיארינ
 גוא טק״ערפטנא אייז וצ ךיז וטסאה ץילב טימ גוא םיטש טימ'.רע;יש םאלפ ןופ דייר
 ץבירשי;טייטש הרות ןייד ןיא יוו וזא רפושא ןופ לוק ןייא טימ ןתש טכאמיג טסאה
 ןצילב גוא תולוק ןעומ זיא אירפ ץנאג גאט ןטירד םמ ןעיריג זייא םע,הרות ןתמ ייב
 רעקראטש ןייא ןעווינ זיא ךיוא 'תאב םער'ףיוא ןיקראוו רעךעוושא'ןעווינ זייא יקוא
 בוא רסאנו ה{זומ רד ןיא םאוו קלאפ םאר רא{ןקארש רד ךיז ןבאה רפוש ןייא ןופ רוק
 הזן׳ט.ןעווינ רעקראטש לאמ ערא זיא רפוש םעדי ןופ רוק םאר טייטש קוספא ךאנ
 ראנ גוא טייטש קוספא ךאנינוא'.םיטש טיט ןדעפטנע. םיא טוט טאנ ינוא ןדיי־ו טוט
 לאז ןעט זא ץדייר וצ'טינ ךיז טקיש םע עשטאח תמוק יד ןהעזיג ץבאה קלאפ םאר
 ןחמ אייב ראנ 'תורוק יד ןהעזמ ןבאה ערא 'םאד ךאר טייטש םע גוא תמוק יד ןהעז
 ייז ןבאה ךיוא רעייפ דנאךב גיוא תולוק ןיהעחג טאה ןעמ זא ןהעשינ סנא זיא הרות
 םאר זא' גוא טלעקייריג ןיזי טאה תאב רעד גוא רפושי םעד ןופ'רוק םאן ןעהעזינ
 קט'יוו קש ןייטש ןיבירבינ ןנייז נ'וא ןראוויג טיליגאוו רפ ייז ןנייז ןהעזיג ץבאה קלאפ
 טימ ןעגנאניג ףיוא זיא טאג ןיבירשינ טייטש םיבותכ עגירייה ענייד ןיא נו'א ימי"
 טנאזינ"זיא־ועט ךא{נוא .רפושא ןופ רוק ץיא םימ ןננאנינ ףיוא*זיא טאנ גנולאש
 םעדיטא; ראפ ןילאש ריא טילאז רפוש ןופ לוק ןייא טימ נוא ןטיימורט טימ,ןךאוויגי
 םימיש־וחסעךןיאןזאלב טלאז ריא ץואוויג טגאזינ זיא רהעמךאנ נואיס׳״י ,גיניקיו

 :ןיליוה ריאש זיא ה{בר אידיזא רןוש ץייא

 לעו
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 הנשה שארל ףסומ
 לבת יבשי לכ רמאל בותכ םיאיבנה ךדבעדי.לעו
 רפוש עקתבו וארת םירה םנ אשנכ ץלא ינכשו
 ואבו לודג רפושב עקתי.אוהה םויכ היהו רמאנו :ועיפשת
 ווחתשהו םירצמ ץראב םיחדנהו רושא ץראכ םידכאה
 אציו הארי םהילע ייו רמאנו 5 םדשוריכ שדקה יהכ לל
 :ןמית תורעסב ללהו עקת:רפושכ הוהי.ינדאו וצח קרבכ
 :ךמולשב לאישל ךימע לע ןגת ןכ .םהילע ןע תואבצ ״
 ץבקל םנ אשו ונתחחל לודג רפושב עקת וניתובא יהלאו וניחלא

 יתכרימ סנכ י וניתוצופנו םייוגה ןיבמ י ונירוזפ ברקו וניתוילג
 תז־משב ל שדקמ תיב םילשורילו הנרב ףךיע ןויצל ונאיבהו .ץרא
 ונילע ה־צטכ וניתובוח תונברק תא ףינפל השענ םשו .םלוע

 :'רומאכ לןך1בכ יפמ ףדבע השמ ידל לע ףתרותב
 םתעקתו םכש־זה ישארבו םכידעומכו םכתחמש םויבו
 ויהו םכימלש יחבז לעו םכיתלע לע תרצצחכ
 עמוש התא יכ :םכיהלא י;ינא םכיהלא ינפל ןוירכזל םכל
 טגאזג טאנ טאה וזא ןבירשיג טייטש םיאיבנ יד טכענק ענייד יןרוד גוא ויינע ירי לעו
 איד׳ונייהד דרע'רעד ןיא ןעח םאמ עלא גוא טלעוו רעד ףיוא ןיציז טאוו עלא
 טעוו חישמ זא םוראיוו תעב יד ףיוא ןאפ ןייא ןייביוה ףיוא יןיז םעור םע_ זא םיחמ
 טאנ טעמ ריוא ןהעזעלאןלעוו תעבידףיוא ןאפ ןייא ןביוה ףיוא טאנ יטעמ ןטוק
 נוא*ןואווינ טנאזג זיא רערעמ ךאןגוא ■*אני ןדעה טעוו ריא נוא רקושא טימ ןזאלב
 רפושי ןסיורנא'טימ ןזאלב טאנ טעוו ןמוק םערו חיש!}זא גאט םער ןיא ןייז טעוו םע.
 לארשי ד ןמוק ןלעוו יקוא רוזעא דנאל'ןיא ןראל רפ ןנייז סאוו לארשי ך ןמוק ןלעוו
 םער ףיוא טאנ וצ ןיקוב ריז ןילעוו אייז גוא םירצמ דגאל ץא ןיסיוטשי רפ ןנייז םאונ
 ןיליייפ ענייז,ןזייוואב ייז ףיוא רקז טעוו טאג ,טייטש דןיוא .םמשור: ןיא גראב ןנילייה

 טימ ןייב טעוו גוא רפושי ןייא טימ ןיזאלב טעוו טאג נוא ץילבא איוו ץינ םיוא ןילעוו
 אוזא אייז 'ףיוא ןיצישאב טוט רע,ד רעך טאנ ״״״>* 'ה :םורד ןייק_םעךוטזע

 :דירפ ץיד טימ לארשי קלאפ ןייד ףיוא ןיצישיאב אנד
 ץיא טימ זאלב עקת ןירעמלץ ערעינוא ןופ טאג גוא טאג רעזנוא ינ•"!* ׳תלאו וגיהלא
 ערזנוא ןלמאזוצ ןייא ןא?א ףיוא בייה גוא זנוא ןכאמ יירפ וצ רפוש ןסיורג
 ערזנוא גוא רקלעפ יד ןשיווצ ןופ עטיירפשי רפ ערזנוא ןנהעניג יןאמ גוא ענבירט ר©
 טימ זנוא גניירב :וא י״ינהי דדש רעד ץפ ץקע איד ןופ ןלמ!ןייא וטסלאז עטיירפש
 נוא גבייא ןופ ריירפ טימ זיוה י גילייה ץיד םילשורי ץיק.גוא ץיצ טאטשי ןייד ץא גנאז}
 ןע;יי]'רימ איוו וזארלושרעזץא ןופ תוניורק איד ריר ראפ ןבאמ ריט ןלעמ ןטראד
 ןופ טרעןדמ טאה רץ:םאוו הזןימ טכענק ןייד ־!ןרוד הרות ןייד ןיא ןי־ואומג ןימאהמ

 :ןי'?ףשינ טייטשי ם5ן יאדואוזא ליומ ץטרהעיג ןייד
 עךןייאץאגוא םיבוט םימ:ערעייאןיאנואנעט עדיירפערעייאץא גואסנ""׳ םוי^ני,
 ערעייאחיוא נוא תולוע ערעייא ףיואןטיימורט טימ ןזאלב ריא טלאז םישדח י^א־]

 טסלאז

 גגוטכעש׳ פ״םק0
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 הנשה שארל ףסומ
 יי התא ־ךורב :ךל המוד ןיאו העורת ןיזאמו רפוט► לוק
 " ז 5 םימסרב לארשי.ומע תעורת לוק עמוש

 * ת״רת ת״שת תחשת ״חלכ םג חיקיתי
 ריבדל הדובעה בשחל . העש שתלפסלו לאלש:ךמע? ונדרלא :הצר
 דימת ןוצרל דרתו ןוצר? ל?קס ה?סא? םתלמ .לארש: ישאו,ךתיב

 י ההא ךור? :םימחרב ןויצל ךבושב וניניע הניזחת) :ךמע לאךש: תריבע
 ןנברד םירי־־ : קצל ותנ'^ 11.1^80

 רוצ .דעו םלועל וניתובא דאאו וניהלא י:.אוה הזראש ךל ונחנא םידומ
 לע ךסלהת רפסנו ךל הדונ רזדו רודל אוה התא ונעש!ןגמ ונדו
 ונ^ע םזי לכ?ש ךיקנ לעל ךל תזדוק^ל וניתומשנ לעו ך־מ? םידממל ונדד
 א? אל י? בונס .םירהיח ךכבו בכע .תע ל;?ש ךיתובוטו ךיתואלפנ לעל

 . :ךל ונרק םלועמ יכ ךדסח ומה אל יכ םחרמהו ךימחר
 :דעו.םלועל דימת ונ?למ ךמיש אשנתך םמורתד דןר?ת:םלכ לען

 :ךתי־ס ינב לכ םיבוט םייחל בותכו
 ונתעושי. לא,ל) בוט יכ םליעל לדגה ךמש וללהי הלס ךורוי םידרה לכו
 :תודוהל הא}ךלי ךמש בוטה י;:התא ךורב :(בוטה לאה הלס ונתךזע) י

 םינתכ תכרב ץ״של
 .ךמע לארש!לכ לעו ונילע םימחרו דסחו ןח םילח הברבו הבוט םולש םיש
 טיהלא ;ונל תת;ךינפ רואב יכ ךינפ רואב דחאכ וגלב וניבא וגכך?
 ־,}יעכ בוטו .םולשו םידרו םימחרו ,ר?רבו הקדצו דסח תבהאו םידו תרוח

 :ךמולש? העש ל??ו תע.לכב לאלש.'ףיקע חא ךבבל
 תורזגו המהנו העושי הבוט הסנרפו םולשו הכרב םייח רפסב*
 לארשי תיב ךמע לכו ונחנא ךינפל בתכנו רכזנ תובוט
 :םולשב לאך1ע:ומע'תא ךרבמה יייהתא ךורב:םולשלו םיבוט םידדל

 :ילאו״נו דיצ " ףינסל יטל ןויגהו יפ י־מא ןוצד? 'ויהי
 ישקנו םודס ישפנ יללקמלו המךמ ר?1מ יתפשי יערמ רושל רוצ} ,יהלא
 לכו .ושפנ ףודרה ףיסוצמכי ךתרות? י?ל ,רתפ .הירה לכל רקע? ־ י■
 סח יגפל■ ץמק ייחל גםס?שסס לןילקג םתצע רפ׳ל הרהמ הער ילע םילשתה
 .ךמש ןעמל השע :יננעו ךנימי העישוה ךדדי ןוצלה:ןעמל :החד ך ךאלמו
 ןדצךל ייה: :ךזושד!? !עטל השע • ךמךות ןעמל ,ישע .ךנימ,י ןעמל השע
 השעו אוה וימורמכ םולשה השע :ילאוגו דיצ ״ ךינפל י?ל ןויגהו יפ ירמא

 5 ןמא ורמאו לארש:למ לעו טילע םולש
 וניממ הרהמב שיקמה תיב הנקיש וניתובא יתלא)וניהלא יי זץנ?למ ןוצר דמ׳

 ־_י• ךתרות? ונקלח ןתו

 דעייא ץב ךיא טאנ רעייא רפ שענעעעדיגא וצ ץי2 אייז ץלעוו שטלש ץפ גנוטכעש
 גנולאש טטמענרפ גוא רעוש םעד ןופ לוק םאד טם־!עה אוד ןער "י,-נ .טאנ•
 טרעה אד רד טא}ושקי? טביוליג ״׳״ ויחנ :ריד אוצ גנוכיילג ץיק.טינ זיא םע גוא

 :םייקמירא? יד שימ גאט ןיניטנייה ץזאלב לאר^? םאד גנולא&י ץפ טישזק םד
 ׳ר ס׳דככ
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 הנשה שארל ףסומ
 בותבו

 ינימ ■לכו ה?גם{? לפו הלןנ!י למ הלקה למ עכ עגפי הפמו !יגה
 "י=י ־י״־י :ףתידץ יגל ל? לגמי ונילגמ םמ ,דעל ה$ ל;ן תוינלופ

 ת׳רח ת שת ת׳רשת זיקיח לבקתת םדיק םלש שידקב
 ־ת#ה שאר םוא ןנאז רנ־׳דייך 8אך םבאסיג ןואג ־םיורנ ןייא םאה סאך ןי־זצ־ך םרוטקגארס ןופ קמוקינסיורא חא זךחמיל

 י ץנאז םאר קמ לאז ווא חדובנרעד ןלו ץלאפ םךחתן*מ םי?ךןנ ו* חנשל ונילע םלמו ןוח *שד ןען).דיאנ םומ

 ילזק גיא ןאס ןייה גיא זיא ןיצל&געט זנוא ףי1א לגי ^■זאל חבשל
 ןעטאןקמיימ ןייד ץ
 ןייל ןיטיחנאוצ קטעב איצ נוא טנראק טיט
 לופ ק10 קכ ?א בי1א .טייק^ראהסעלאב
 םיסחיה למ םיברמ טיסויניצכ תוריגא טיט
 םעךא3 דןא־ן טקי? ח "רות •רבושת ןודי תארקנ
 םעל טנירעלינ י ז;זא טסאד גיא גיצןאה
 ע׳מנעה וימ םוק 1זא ה?וס׳ח רעך ןופ נעוו
 ¬ש" לע ללנ״דל ןעטא; ץטלע?כאין ןיד רא£

 ףי1א נוא ריס ףלא ןיטע? אוצ •ת-נ ימ לעי
 ניא ה:ןחתס׳,ךו העדנ? רעך;יק גוא ןאס ןייס
 ןייד ןיטע? אויצ ה$רי? םי;ע ןייס ףיוא יאפ
 םדיקה סיכצ׳זמ יכלס ףלס ןעעאע ןיכילייה
 ןאזמי? שסאק אוד םאו; דקה םעל אוה ךור?
 ד;ע;וי ןופ רעלגיק נוא ןאס ןייס גוא ריס
 ןייד ריס זא) םיסזיר אלס לא טעימ זי?
 יניציא ליייג םיסחל טיס ןזא) ראפ טינ דאני;
 גוא זןך1בכ אסכ ינפל ןוצר תע ןייא זיא
 אדו ץל לחומ ת1רי?ע איל זעא טסלאז
 יניכל העמ אוצ טרעכל ראפ טסא$ אח
 איד ׳ףרקל? יתסל? הר1ת ע;ילייול ץד ץא
 ריס עכלעיוי תוריכע אד ץל למיס טסלאז
 עלעןניא ל?קמ איי1 עא הךותס ךד ןעעל
 אל אד !ימ ץפ הלפת אד אדו 1זא תולפת
 טיס י**יב ןיי#יכגא "ת תשק רשא ט^אזי^ טא£ן
 אבת לאו ךיא טיטע{ יע^ב טבילטכ [ייא
 קדצי אל יכ ט£#{י3 ןל טי; ףיט איי] ינסע אישםב
 ןופ ןייכ טינזייא זעטנעט ןייק לייינ י"לר ?*ל

 ייוו ז$ק רעד םול$ סס ןעיו גוא תדינע
 ןופ הלט- --׳
 ץעז בוא ןדס אס?ס *ןייא ייטט׳ םיטסלו
 רעך ךאס טא{ רעי1יל.םיטהכ אס3 לצ ףד
 ז^הנעט ריס ףי1א מייק_יצואהטיד3 ןיד ןקעןן

 טינ ר^א טייקמילאנ רן סי1רנ טיט תוריכע
 • טייסקנארק עטבעל# טיט רדא םדוסי טיט
 ךילאס ןידכ ריס טצעלב וצ יוו םל1ע ל# 1ג1בך
 זיא סךקטה תיב 'רעדאיוו קניילינ ךיא ןעינ

 *דךובגן ד טאה לוד{ ןהכ רד ינוא ןענאט^ינ
 רעטי1ר רך זיא וזא םיטדק;! י0ךקיקא ןאטיג
 ייארטד אד קכאס קראיוינ ושיס םידאפ
 ,ןואווג ןטינינ ןא חא ה;פח רציי] זא טסואוונ
 תינ ןייק_ ריס ןבאמ םיברןד וני#1נ1עכ דיניציא
 לניא ףי1א ןיןךקי קיק.לד; ןמכ קיק #ןק;טה
 ^׳■יט עלדנא קיק.רא{ ריט ןכאמ ןיי] וצ ר־יכט
 ת?פת ךנוא םע{ ראפ 1זא ה^!ו ךנוא ץלא
 .ןע,עןכל*א ךיא תוריבג;ריט בינ ינוא םיאירב
 הקדצ קכענ :וא ה^ת דטיל ןיי1 קיזחא
 ךנוא זילאז ריה גוא םיר#ב םינבאו םוינעל
 ^ נוא יביירט ה$;וצ טינקנייל ץא תוריזל

 ןיד ןיפע דיי "י "י* .םד^ רע^יא ק^רעס
 גטנאה קד ןיפ ךיט זייפז^ גוא ט;אה עלליס
 4הא] דיד ענייס י0 יי01* !ייי* 1'".םיטסגד יבא
 םמז^ו סס ןעדי נוא רד ראפ טניליוואב ןיי]
 4פטעך'טינ סאו; קכא!; טעכי;טלעז םארו ךיא
 ץראה קנאיב אוצ ןיימ בורפ 'יגימ יג-ב זיא
 ןעיד^ נוא ןקייונ קיט .טבירטאג חא עקלעוו
 ־ראפ |אס קיט ראפ ריט ראפ ןד ץילסיזאל
 בדריוו טינ ק1ז^ ןיב ךיא בי1א ,רךניק ענייס
 ןאס ןייס ףי1א ל?ט ריט ראפ ןיטעב יצ
 גופרעקי;ראפ רעינא טטא0 יד רלניק ד טיט

 "ליפ ףיוא רעק דאק; קד םיפלאל יסח חשיע
 זאל נוא הלפס'ןייס םע; ראפ דריבינ טני;י1ט
 "תיב סאך אי1ב ,ןלאפ רעל טינ ןידערט ע;ייס
 לאןל1ד{ ןמכ רד זא וניט:ב ז־חסטכ 1^ןפםס
 :ןטא ז^לקטה תיב קא 'ןאזן הןובע ד

 הנשה שארל אבר אשודיק
 י^ריקר אסליעס איס אל • א^דק.א?לםל א^ד-ל אמסילז^ אקלסל א^ליעק וגיסחא

 :׳ובי ךרב ןכ לע חליייחס תבשב לח םא :היהניט^ו אוה ךיךיו *

 ?בקעי.ד1לאל ט^ק אוה לארשלל קח י5 :וגמ םויל הס33 ךוש ש1חב ועןכת
 :ןפמ ירפ ארוב םלועה דןל9 ונדדלא ״ ,־ךא ךורה ןגרס י רבס קיו ףיא

 ׳ד שימפס
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 ךילשת רדס
 ץיא אוע קזנ סייג החמ ךאג גאמ ץמשדע קד ויד
 ןירעדנא םתו קמ םייב תכש םוא

 הנחי םוחר לא ׳ה ׳ה
 ופא דע^קיזח״ו אל ותלש תיראשל עש$ילע רכועו ןועאשוג ךומכ לא *"נ

 םישלאל דשח רד ט . םי *לאל . דשח רדונ : המא י דשח ברי

 :הקנו חא שחי

? ? 2 

 לכ םי תולומקכ ךילשהו וניתונועשוב?:ועער־רי בושדאוה דסח ץ§ח י?
 :.יקנו .חא שחי עשפי . ןדו אשונ

 :םךר יסיס וניתובאל תעכ^נ רשא םהיבאל דמ בקע!? ת^א ןתח :םתאטח
 עשפו קד אשינ .רסח ברו םיפא ןיא ׳ה

 י :םדא יל השעי- הה אריא אל יל" :ה:בחרמב ינ#ה! יתארק רדהה ןה *־*
 םישלש לע םינב לע תובא קע דק•* , . הקני אל תקני ,

 תובחל בוט :םלאב חוטכה לכ תוסחל בזפ :יאנושב האךא יבאב הזוע? יל
 םיעבר לעו

 תירחש תלפת קא קמ םניפענ םיקירע יער | מי^יךויז חוטב5 *3

 םמכ י:,תא הער ן׳ראה האלה יכ ישדק, דכ לעב ותיחש!אלו ועה
 :םיהכה ם2

 יקוספבש ימחרד ןיליכמ תודמ ג״יב רתכוס חילמ לא טיתובא יהלאו טיהלא יי ךינפלמ קצר יהי
 לכ טגשה ולאכ ךינפל יערק רשא ןונחו םוחר לא תורס ג״י לא םינווכסה ךומכ לא ימ
 רשגי תחאב תחא רשא םהיתודס יגזויזו םהמ םיאצויה םישודקה תופש יפוריצו תודוסה
 עפש טילע עיפשתו טיתאטח לכ םי תולוצמב ךילשת ןכבו .קפיקת ןטידה תא קיתמהל
 םיהלא ךנעמל םייחה רפסב טבתכו םייחב ץפח ךלמ םייחל ונרבח .ןהמ םימחרו העושי
 ךארקיו ונניד רזנ עור ערקו .סיבש לבקל הטושפ ךנימי יכ האליע הבושחל הכזנו םייח

 ׳ןכו ןיערל ויהי :ןמא הבוטל ונילע ךפא ךיראתו וניתויכז ךינפל
 :ן־לשמ אוע חגתת גחינ ן־יא

 ןניטנייה רפ קקאלז?ךע רעיע ריז? ן}יד 'םורד טסיאה וד ןטלעיו עלא ןופ ררעה סמליעה ן^ך
 .דסב םהרנא זנוא ףייוא זיא םג! גוא .קדה םוי וצ הך!ת עקלייה יד ןיא ןביון׳י} זנוא
 ערעזניא ךא} ןיו^ז^ה זניא וטטעוו טבייליב ןניטנייה ןעד״ר^ה זעאר גאז;ןגוויס קאס
 דד$וק1ר ןייק_ה?לה *ייה תלעיי /םי^עט עזייב וצ ט$ז?ט ןופ לוט# םעך ףי1א ומציז גאק
 גאק קנימנייה ייה ןעטיק םורד .קבאה טינ .םי1רנינוא קילק טלעוו ע?נא;ד קט"*
 .רעסאוו 'יחו ןירעלט קסילב יצ רעקאוו םוצ קטב#ט וצ .ךייר נוא םירא עטלא גוא ע;ניי
 וד זא רד קטע? רע^אוו םוצ רדנ ןטיק םורך וצ גוא קיל? וצ .ץכעל# וצ נוא' סטונ וצ יי1
 •מייהמיךא3רע טיט ןיינב זניא טיט ךיז טסלאן קרעלעי .ןבעל םוצ נוא'טי1ט םוצ 1 קילננוא
 .רעקאוו אוצ קנילגיג זיא םאוו דןןח טיט יווטניל ראפ טאק רע יוו םי#עט ע}יל ךא;
 קהעוורע קדה ם1י םוצ טנייה ז;וא טסלא]גוא ןע;יי1 ריט זא קטיינ ריט גוא .טלעוו חא רע
 ערזניאןופ ז;וא ןניניד וצ .ת1דט עטינ ע;ייך ןעווינ םנקמ טינ קבאה ריט .דנד טיט לופ
 גוא רקאוג רג!עט קא יוו ליב ןנד סאוו דניז .הר1ת ענילייה קד ןיא ןבייט׳נ טסאה יד םאור
 יוו קקעלפ ערעזנוא עלא ק#אונ פא טקלא! .טגי;ע*#ינ רעדיוו רך קנע} ןבאה ריס גוא
 רעביא טוט רג!גוא טבעל םוא טנאלט ראב אל רעל וד דנ טאנ קיא זיא רעיו ךימכ לא י£
 ןיי!גיבייא יצ טינ .טלאה רע ברא קי]'ןופ גניביילב רעביא ד יצ טייטסיט ףיוא קרא$
 רע זניא ןעטילאב יד קרעקיע־קוו רנ!טעוו םורל ^םחיי כי*י .דאןינ טרענאב רג!ןעך קראצ
 וד "יא ןחח.תוריכנן עלעיד עלא םי םעל ןופ #;ע$יט קא טטבלאוו גוא דניז רז;וא ףיוא טערט
 ןךאוו#ינ טטאה יד סאל םהיבא יצ דעה ןיפ הךס יל גיא בקענ וצ ת$א ןופ 'הלט יל טזעבינ
 ט־וט טא;וצ קביר ךיא ימ מפא#ג;ייא ןופ ימה ןס .סלא^ראק קפ ןירעטלע ערעזנוא 'וצ
 פאונ,טינ ךיס ךיא טבראק םורד ריט טיט זיא טא}יל ׳י.ג}ורעטיר? רל ןיא ןרע?טנע ריט טא}
 הל^ט ןייא ןהע1 יאלמ ךיא לעיי םורל ףליח רע;ייד קא זיא טא} .ןאט רימ ז^טנעק קיא ןעמ

 ןייא ןבאך וצ רלייא טא}ןיא קבאה יצ ןוחטב ןייא רעקעב זיא סעתיסיל במ.טנייפ ע}ייס קא
 ןרעביז ראב וצ ־ךייא טא}ףיוא ךי? ןירע^יז ראב וצ רקעב זיא םע .קט׳טנעט קיא ןיא ןוחטב
 עךגראב קנילדכ קיט קא טי;קבראל ראב יי!גוא טינ ןעלביא יי1 ^♦אי״חליט יל ףיוא ךד

 :ןכי £#ך יצ טקעך רעטאינ ירוי 1זא טא}קפ ט־^אש קטיול טיט לופ זיא דגאל סאך
 :תירחש תלפת ןיא ןעמ םניפענ םץנידד טנר ן*0 ש־םיימ יד ׳ד ש״זבבב



 ךילשתל הנחת
 רעלניק עקד ןופ רעסא{גא ןעקענאוצ טינ זיא #סנעס רדע:ייכ םאוי טסהען וד .ישיאמ
 ץכיילכ טינןילא)םע .טייצרעל ןיא טינ רעכדעק,רעלע:רוידמהק3ק יד .ץראהןיא
 רעלורא ןא הי#א אדו םיס1תי גוא תונמלא ראפ טינךאז קיקרך ןופ זיאסע .רעקאוו ימ
 את .טריה ןייא ןא הא^ עךאש5׳א דו נ:וא ־.ןסלאהאכ טינ יד ןופ *ףיז ןעקרקיק. .קליוה
 .ידניה עניילק ןופ ר^ומא ןסע; וצ טינססלא] ןכעל טינ םע;עפע#אכ קיק.ןעק ייד רעסי1א
 אייכ ןעסענ קעווא טינוטסלא)רעלניק בוא את הלילח ןעמ .רעןןאונ ןא־#יפ ןייא אדו

 ךארכ קיה ז;וא ייכ לאן סע.רסום בוא ר^א^א ןייא טלעוו רעל טיס ןיינאכ ךד טסלאוד
 ערעזינוא ןיא ןהעז^יכ טינ קילנסוא ןיימ בוא טסלאוויוד ןע\ו.קדה תלס טימ עלייוו עקילק
 ריס .ןצנאנ ןיא קי!לאן טולכ ריעזנוא .רעקיה םי#עס עניד ךא;ןי#סנעס ןייא ןילא^אכ
 קלאן ראי ץ^אנא זא טנייה ןעייב# בוא ןקיונ ד טלאוו .ט;יל ראפ טאה רע ד)ךילמקניפ
 ןעקדנ נוא ןעייר# קפראל טינ רעס ןייש ריס טסמאצ ת ראנ .ןיכאה טינ םויק ץיק.טיעוו
 ץועיה ןייק_ ראי־ ץנאנא קלא) ריס .הלילה םייסיהלה תבה ןייב טיס ןידס תדמ םעד םורא
 עלא ןעידפרע טסלאז ודגוא.קסינ ראפ טינ םאד םורא ןעןקאצ םי ןופ ןינעלכ איד אימ
 •ץטהיסענ ענעכאלכוצ עלאתצרעה ערעסיכ טינ ץיאוו םוצ טנייה ריס ןעסיק םורד .רסאו)
 םיא םאמ ןיליפרע ןיועדע: טסלאז אוד עלזמא טימ טינ 'םיהדמכ עסינ עלעזניא טיס
 ןלציל אנסירל קנאילק ןיכי? םאוו עלא .טלעפ ףי1א ץפאה רפ ריס ־יא; ,טייק״יטראפ טכער
 האופדא !יקי# אוצ ינוא ןילייה איי!וטסלא] זנידסאע םי?{ולה תבס ןייד גוא דאקנ ןיך
 • קיעיו קראמ# גוא דנוזיג ןילא] יד הקלה׳ ןעניי! ריס ״ רעסאוו םאל םי קא דו ליפ וזא

 אייז וססליא;הנכס ם1קסכ ןענייז סאע עלא םאמ םי#4ןס עזייכ עלזגוא ףדא הלנתס ףיז
 טסלא;בוא דגאה עסכער ןיך טיס ןיצי#אכ ץיאה ךנוא גוא .רעהא זיכ ןאמי•? קכאה ריס

 תורקבו עלא .רהאפינ 'רעיל ןיפ ןסוי#אכ יי] יימ םאוו קכארכ אוצ רעייז ףי1רעך חא
 • תיערו גידענארמ ןילא{ יי] ןילעפאב וטסלא] רד גוא טגינעוס׳ינ ילדו ריד ןינענ קכאה
 ןירע\י טיירפרע קלא] םינכי5י#זן עלא גוא ענילייס קיב טיהינ טינ ןכאהריסיטגיוע^רע
 ןיד טינ רעס 'קלאז יי! ,אס:ק_ ל# עכז טיה ענייל ןעייס סיקמ טינ ןיכאה ריס ♦ הלות
 רעסי־ם איול טרעיינ רעס יוב עסלאב וצ יול ןופ רעה ריד ןופ קסעכ ריס " תויצס עגילייה

 ןעי1רפ ענדענאיט עלא .טכורפ ץכיג סאמ ליא טנאה ןיך ןיא סאוו ,טלעח רעצגאנ רך
 /םולהר םת ןיי] ליפמ טינ ןלא] ייד ןסיח יטהלא] ריס • ן#סנעס עלא ןיפ ןכעל רד גוא ליד ך
 סניוענדיינ עלא •טייצ רך קא ןניווינ ןלא] גוא עלא ןיקעס £א טסלא] אוד רך קפ קסעכ
 ילכה ןא .רעצ ןא ןעניייינ םול#כ ןילא] "ת1בוחירס#עגזניאעלאנואדנדערזנוא
 חניס םו# ןא .םירוסי.ןא גאסיימ ןא • היל ןילאן וצ ןייא סאוו טיס טינ ןכאה יימ ןען
 ענדכעל גנאל ןכאה ןילא] בוא .קילגסוא :וא ןילא] ריס .גידלו# ןעניד ריס סאו) סאד
 םינכ לתנ רעצ קיק.יד ןופ קלאן יד .ריגיק ןכעל ךנוא טיס ןלאצ ןפיאבאכ טינ הלילה
 ןעוועלאה ףייא איי] קלא] אייו .קכאה־טינ • רעןניק עניילק ערזנוא ןיפ קכעל םעל טיס
 טינ ןילא] יד .םיכדפםי#עס וצגואהךות וצ וטסלא] רעסייט גוא'ןא רעסציא ןופ גוא
 ץלא] איד .ןירעסלע ערעיד ןעסע# ראפ טיסיןעקד ךיד ןע;עק״ ןלא] ריס־ןפלעה זנוא
 • ץ#סנעמוצ גוא טאג וצ םורפ גוא טוג ןיי] ןפא#כ זנוא טסלאןוד .קצראיר קצנאנ םעך
 ריס םאו; ראיא זנוא בינ םלוע ל# וגובר ענייל עליא ןימיה ןילא) ריס ץראה טונא
 ץסיה זנוא טהלא] . ןרעיי טסע# רפ טינ ןלא] האנק קיק.ןיד טינ זנוא ייכ לא{ םע .ןיסאבינ
 ץפראגכ טינ הלילה זלא{ ריס טייקמירא ןופ ןירעלנא םעד טיס רע;ייא ןילאז ריט .האנ#
 טינ׳ןלאז ריס.םל)ר#כ תנתמ יריל ןסיק ןא .םטוגןסכאנמ רעלעדעי קאן רימ.ןאטםסוג
 .ןדעלנא םוצ רענייא ץעסיק ןא קפראלאכ ביל קלעלנא םעד רעגייא ןילא] רימניוא
 בוא ןיילק זיא ןי#סנעסא קפ בא; איל ןעל טכילג ןיד ןלא] ריס גוא.טהכלען ךיז דו ןכאה
 טסלא{ ת רא; .סי1רג ־ךיל זיא דנא# איל רא;ןילא{ ריס .ןיגיוא ך'ןיא ערעדגא אייכ
 את .טגאה ענינייא ןייד ץפ ןירענר^ זנוא .ןענד ןיא ןכאה טינ ןעהנאליג עסכעל# קיפ
 עאירנאהקנרפעך#כא}יק.י#יצזנואםסלא] את זא ןא טנייהקפ ןייז טרעוו קלאזריס
 .ןיסייקגירעוו# ןאדייל ןא רעצ ןא ;הסנרפ קלייהטסלא]גוא.ןאסםטוגזנואטיסי טסלאז
 .ןסענ םאוו ןיפיראל טינ ןיסייל יי3 ןילא{ ריס ז;וא טהלא] וד .רע^רעה ענעכארכוצ עלא
 מוצ טינ זגוא טהלא] את םל1ע ל# (נ1כר " ינוזינ ןופ ראיא .ןיכעל ץפ ראיא קכעג
 תכ טייצ רעד ראפ טלעוו רעל ץפ ןעקע; םה^אזת .ם!ןונןופ רא;א .הס;ך5 קפ רא)א

 ןענאוי ׳י פ־־סמ
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 י הנהת
 קיאי ערען?וא ק5על םמא ןילעיי ריטןע?או:
 עלע1נוא ןעי:עךאןד םיוא ץלעמ ידה בוא
 ןיכאק תה? ד ןי!פ ץלא) דד? בוא .רעלניפ
 ערע!מא .בערי עטהער ד ץא ןיי;ןילא) ד

 :ןפא ןתיינפ ךד ןילא!רעצרעה
 טא? רע?ילייה רע)?וא קוק ־יא־יי םיסשס $יגס
 ׳ רעלי? רעל ץא ז?'וא ףי1א לד?יה ץפ
 יעד ןיא ךי1ה ץפיטיי? רעהאוו יל אירו ויזא
 ןעיד?# רד? אימ הע) גוא קוק .רעלי.)

 טכואיש סיוד? טיה קער# טימ ריל ראש אל
 ןייא'טי? ץ;?אק רד? .סענךע^י^ טד? בוא
 1זא קעל# ןופ טלא רעןגוא ףיוא ןייט#
 .טלא ןייאףיוא טי?'טייט#' רעהאוו ך איוין

 קעויא לאז םע :וא ז?וא ףיוא ךיז םירא5 רך
 איל אימ 1זא ד?יז ע?ירא? ערעז?וא ןיי?
 ןיפיאוו ןיירא טהל א) .קעווא טיי; רעהאמ
 איי1 סאמ טלא 'ןייא ןיא םיא1?זן ערעזנוא
 רעהאוו איל אדו 1זא ןעטוק טי; רעמ ןילא/
 א1י .רעעמ ןיפיט ןיא ןיירא ןילאש בוא ןעיי?
 תא דגוציא רע^א .ט?יךגיזין ץבאה ריט
 ףלעה • יעקאינ םאל יוו 'רא?ק ץראה רעקוא
 םלא ףטעש# ןאמ ןע?עק ןילא] ־יימ זא ז?וא
 ןיא עלייינ ע?דהציא אד ץכאה ייס םארו
 דא;י;ז;וא טיטיאוט .ןעק;אלי? ערע/?וא

 תא אי.ז 'סאמ הל1ת עקלייס ןייד ןדעמ ץפ
 ןעק הר1ת איל ןעל • רעהאמ אוצ ןיכילגד
 טד זיא איז .יהק.ץא ץי1 טיקס טי? ןעט
 זא? םורל .עז?יוט ראפ ץראווי? ץכעגי?
 סטונ נוא'ןיד סלקמ יז ןלא) רד? ןכעל ז?וא
 ץטבירראש ןילא) ריט .טלעוו רל ףיוא ןא£
 .טכאסי;עלייק טצעי תכ ץכאיל רד? סאמ
 ריר ןע?יד איצ טא? ז?וא ףלעה 'יי ״״״
 ראפ ןילא!יד? .ןיצראה ץצ?אג םעל טיט
 ץא טייקטורפ ץא ןילאי ערעזנוא ןע??יילכ
 ראש טי? לא) רעטלע רעזגוא .טייקכילרע
 ז?וא טסלא)אוד .ד?ע?וי י רען;וא ןעטעו?
 טינ ץלאז רד? .ץין?ג דיל ןע?גיירכ טד■
 ידיל ןעהיק טי? ץלאז ריט .ץרעמ טכירפי?:
 .ןיועמ טטע# ראפ טינ ץלא)ריט .ן1ייכ
 םי; רעמליע רעל אוצ הלילח ןילא) ריט
 דיט .ץ#יט עלטעלפ וצ ןע#וק ןא ןישראלאכ
 אוצ ןע$וק ןא הלילה ץפראדאב טי? ץיאז
 ץפ בא? אך אוצ גוא םיבורק אוצ דעלניק
 ערעזנוא ץכעל םי1א ץלא)רד? .ןי#טגעטא
 טי? אלא)ריט .ןע?אס ערעזנוא טיט 'ץרא;
 טי? ןילאז רד? .ןדעמ דיי#י'ג רעלנאגראש
 איד • ץרעל?א ץש רע?ייא ןדעוי ןיהיייג פא
 טייצ רעל וצ ץפראו)קעייא טי? ז?וא טהלא)
 טי? ז?וא טהלא) אוד .רעטלג)רע)?וא'ןופ

 'א פ״םקכ .

 ךילשתו
 .ףאל# ןיי!ןי1# ץלעון דד? ןעוו ץלאל ראש
 םאל זיב ן?יז ןד?א; םעל טיט ץי)ןלאז רדכ
 ופי? רעצ ץיק ץלא) רד? .עליי־ט עטצעל
 .ןשער ןיצ4א3 ןיא רלניק ערעז;וא ץפ ןיפאץ
 עצ?אנ רן4'וא ץא ןסע)טי;רעצ ןייק ןלא)דד?
 ללכ גוא ד;יירפ עטוג ערןנוא ץא .עיליטאפ

 ״ טלעוו רעי^נאג רעד־ןיא גוא .לאר#י
 םעייג ם5ך טא^רעכיל זנוא ףי1א אייגאכ "ילני
 .ל1ז ץפ הןר3 ץפ ראיא ןיד לא ז םע זא ,רא)

 ףיויא ןיד טי'? רע?;וה ץיק הלילק םע
 י עז?ונ ןופ הק?ד9 ץפ רא;א .טלעוו רעל
 לאז םע.התונט ץפ םול# ןופ ראיא'.ןז?שע#יג
 זייק*טלעוור־1ףיו'א ןייז טינ הפ?טקקהל,ילח
 רד? .הלצ םו# ןייק .נ?א? רפיאעטכע?^ םו#
 רעייש ןופ ןדא# ץפ טיהיג ןייזעלא ץלא)
 עלא ןופ .ג?ולכיורט# עלא ןופ .רעהאינ ןופ
 ג !טא םיער םירקט ע:א ץפ .#?ע?ע^1 עתיכ

 . רן?וא טא? םיטש רען?וא וצ רעוד ינלדי
 " אייר#י? רעז;וא םע? ראפ .טא?
 רעז;וא'וצ םע?'גוא תוגקףר ז?וא ףי1א באק
 אייכ ריל אייכ אל ןיטעה ריט םאוו טעכי?
 ץכאט ןטיקי5 זע;יי1 ריס סאוו .רעהאו!םעל
 ראש ןיזעמי? זיא םע איוו ע;יקא ראפ ריד
 ןיבלא!טנעלפ ןעט זא רע?ייט# רעד ןיטייצ
 רעזינוא וצ םע? .רעקאמ םעל ייכ גי;יק ץיא
 גוא י ;?וניליוואכ טיט םד?חל טיט הלשת
 ערעז;וא ץפ תוכז םעל טנייה ז?וא ןאט רעל
 וסרעשיטנעי? איי1 'טסאק איד םאמ ןילעטלע
 ץכיר#י? טייט# םע יול .רעעאמ םעל ייכ
 םעדז?וא ןאו? ־רעל .םירשש ע?יליים יל ןיא
 ץםע1ד זיא רע םאוו ץ#אךה םלא ץפ תוכז
 בוא רעעאוו ץא ראי גיסיילד טיט טרעך;וה'
 דעל .ד?ד ע?יד הדא ןאטי? הכו#ת טאק
 וד םאמ קילצה סג ץפ תוכז םעל ז?וא ןאק
 רע נוא רעעאוו ןיא ץפלאקי? םיא טהאק
 ןאט רעל .לוכט ץפ קלאמיג ק?ורטגא'תא
 ןעז? םאמ וניכא םהר?א ןופ תוכז םעל זגוא
 ץכי1א ךלאק ץא ץשראיוי? קרא םיא טאה
 איוו רעייש םעל ץ#אל ראפ טסאה אוד בוא
 קחצי ץפ תוכז םעל זנוא ןאט רעל" .רעעאונ

 טז;אןי? ק?עוו'ט?יך ץפ ךין טאק רע סאוו
 ןילמו ץטט ןיד'טיט זיא גוא ןיי] בירקס
 ליטיה ןופ םיכאיט גוא הליקע רל וצ ןנגא?'ד
 אייו ץרערט ץסילשד גוא טקיני? ץכאה

 ב׳קעי ץפ תוכז םעל'ז?וא ןאט רעד .רעהאינ
 םעל אייכ טרעשטגע;? םיא טהאה וד סאוו
 טלינגאריג ךד טאיק :וא .רעהא1י םי?ורכ
 ןאמ רל .רעהאמ םעל אייכ ךאלס םעל טיט
 יל? בוא ןיר״לאו ח#ם ץפ תוכז םעל ז?וא

 4גארשי *
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 ןישלא?ז5׳יניי! ראפ טסאל יד סאו}
 םיורג ןאשינ איי1 ש?אה אוד ניא םי.םעו
 ז;יא'ןא9 רעל .רעקאונ םעל ייכ רעך;ואוו
 םיא םסאה יד םאוו *זקוה;ןופ תוכז םעל
 םעו רע?ירא תא גוא ןדל:םעד !ישלאקיעין
 יתייא ןיפ תיכז םעך שיאןאזן רעל .רעשאוו
 ק3אה ד םאוו איגמ עזן׳ילא בוא איכ;ה
 ןא9 רעל .רעזיאוו םעל יינרעלניאוו ןאזעי3
 עלא ןופ םיקיל* עלא ןיפ תיכז םעל זלוא
 ניא חלוזןית רעז;וא ו* םעל נוא .םידימל
 גיא שיא .דאל טונא ןלשתח ןא זניא טללאז
 :יא . רעלתק עלע1;יא :יא ןעןאס עלען;יא
 ערעזניא עלא :יא ע;לי?אפ ע*)אנ רעןניא
 רזע הטילול חא םע ןעוו *א .יי־ידפ עשיג

 ךילשתל העות
 תדש רעל ניא ,ןיד דיא שיא ףי1א ןיראיוי?
 תינמח ע;יד ןלא}•דגןייפא מ)טנעלפ ץלה
 טסלא[ איד :יא .רעעאלו איוו ן%ל יאפ
 תוכז םעל .תוי?ז ערעזאא עןא קעוז ףי1א
 ןיפ תיכז םעל .תו*ס ע;ע;ייא ערעזניא ןופ
 זימ ןעגיי] םאוו רעלגיק עגיירק עלעןניא
 םאוו ןופ תיכז םעל .רעעאוו אדו ד;ין ןופ
 .הלות עןילילו ץיל קלרעל יל ןיכע ריע
 תיכז םעל ןיקעינ רעל זנוא ףדא שסלאז
 עשועשייליו םי1א ד חעשלע עימניא 'ןיפ
 גיא 'םיקל* עלא ןיפ תוכז םעל .תומש׳:
 ז:וא זפסלאןתא .ןלע.ןל ןיא סאו!תוינפל*
 עלייס תא ןאה ןייס טיש ריש קכייושי ןיא

 :ןשא ןי3על ןופ ךוכ םעל קא רעל^יק

 תורפכ רדס
 1 ץגאלש תתמכ ראפ ןלס םנאז תנחת את

 ע;יי1ףי1א ןא$ ה©וז*ת דלייו לאן רע טלעיי; טומ אך רעד טא}רע^כעמלא דעל יל#
 אוד טא)רע©יל .ןא$י;טאת!רע םאו; ד;ין ן$ע;ן*$לא;רל ליסי״ד ץא ןעור ע©ייא
 םייקסנעךי; ץיס ןי?יזר$ ט;ייה ריס טסלאן רא© ןוה אך בירי םור$ ריס ןוונ גאס םעל
 אך םארו טייצ אד וצ 'ןא1)י; באל ךיא םאו; ןאס;באה ךיא םאל ד;יז ע;ייס ףיוא הך$©א
 םורא ךיא זא םלוע ל\? 1נ1בך .טס^כ רעה גא1)0עך ן־יערר ט©אן£#י; טי;לאן ךיא זא
 ע;ייס ץסיג ראפ טהיז םוא טי;ליא) בייינ ףי1א למי.ד ץא ןיד תיב 'םעך ר© רופ© ם1י ץ©
 ץ?י1א ע;ייס סי1א ןיי; 'טעוו ריס סאוו ןירעךס ךיא בייוו םודא ךיא טא)רע©יל .ד4ין ע
 עגייס אוצרעי1א ןייד גייגנוא רופ© םוי םע־ן רא© ןוה ך טסלאן אוד זא ןיטע© ךך
 רש1נ1גר .ןא$ רמ וצ םאו;תול©ת ץי1 לאן סאל .ה!©^;ץיס טא?# ןא ץסי*#
 ןא ץי!ןעסוע;ןא רד יי© לאן ץה איל םלוע ר©יל.ן©ייל© ן©על ל*ע ךיא גוא 'טמפ םעל וצ
 ןייא ןיבאגי רד רא© טלען בייונ םורא ךיא ןעל געסעיעאיא ןמיי;ע© טקלא;אוד טא)
 ךיא סאו;ןוה רעך טיס גוא ט©אר©יג ןברקי גוא ןי^סגע^פעל וצ גיסערא© רן טסיב וד
 עלא ץרעוי ריס לא| ק^ש םוראיריס אוט םעךט©אךס# אןרעךטא)רעךטהי© את
 רהאי םעיי;םעל אוצ ץ©ע;רא© דגיז ע;ייס רד וטסי© ריוא •לא? ןייא ףי1א טי;ןיז^עס

 :ןסא טסוק רעה אך םאוו ץ^ס;ע9 ץפ טיומ םעל טי)טךע)א© אל
 : סיא יגב לאמ אי תד זמאז ןעמ

 כ םאיצוי :לזרבו ינע יריסא תומלצו ךשח יבשוי םדא יגב
 םהיתונועמו םעז^פ דןךךמ םילוא \י קתגי םהית״ורסומו תומלצו **
 יי ירא וקעזיו :תומ ירעש דע ועיגיו םשפנ בעתת לב*< לכ :ונעתי
 טלמיו םאפריו ורבד חלשי :םעישוי י םריתוקוצממ טול רצב
 וילע שי םא':םדא 'ינבל'ויתואלפנו ודסח ייל ודוי :םתותיחש?

 רמאיו ונתד :ורשי םדא1? דינהל ףלא ינמ דחא ץילמ ךא??
 :רפכ יתאצמ תחש תדרמ והעדפ

 ךלא ינאב • הסימל לקי לוגיסה הז .יתרפ3"הז .יתדמח .ך .יתפילח חז
 :םולשלו םיכורא שבי? םימל

 רופכ םוי ינד
 םדי וא רעבא .ונ©לס וניבא ץיק. טינ ק9 ךיוא טי;ןונחת ץיק קפ ט^ז רז6©
 ם1י בךגן ץעס ט)אז ת©^ םוא טלא©י; רופ© ט^אן ךיואחצמיו הדותל רםןס ןוי{ן



 רופכ םע יגיד
 לא; יי* םע וא קבייחןא ידלג ל© ז*נ ןא ןער** וע©יףיאך .ינ©לה טי5א ־ימ?
 םוא בוא ת©ש םהייס רופ© םוי ןעל גאמ חקל© אך קגאז ייו גוא ת©ש םוא אדו טכיל
 עקלעזא יאנ ריתע טמק© ויא ת©ש רופכ י םוי זא גוא•םיריפמ םוי לש ־מ קיללהל
 םאל בוא . ת©ש אוצרעהי; םאמ םירדנ ר; קילדהל ןיגאז איי1ןילאן ת©ש םוא םלאפייג
 דייס רעליהש לא; ינרג לק טגאו ל©ןג ןמ רעל זא בוא .רופ? םוי ל$ ת©ש לש
 םרעסיב םרער םינ ןע;ע;ר תולוק אייעז ןעד סאל זמ ודו יבד? ל? ךא; ו^יחשר^ סנומ־
 להק סאל סאו; ויא םעט רעל גוא .ןירעע ןיךע©סק וצ קל ןמס םיש;ילי©א גוא להןכ
 דל; ל? ק*או ךאנ דייס רעליטש ןעזוס איל * רעבא .קל אמי קלאז איל ד© £*
 םעל קיז רדנ ריתה ךיוא זוס להק םאר קד איד ק;יך ונדדוע קנא{ ךל רא© קליןר
 ריתה טי; קיל# ךיו קק ןמ רעל ןער ןמ תקש םוא טלאעי; ר^© םוי ז# .אצוי םי©
 ט^ז תוכמ גוא ריפ© םוי ןי^יווןז .קל רלג הליע? אדצ רע©א וננלס יגי©א טי;ק© ט^ן

 :טי;ןונחת קיק.ק© קס זא ןינקדש םיקקיפ איר .אויק© ט;אן

 ._ד, רופכ םוי ברעל תונחת
 *ן% ןע©וק טי;םולשוםס לאז ־וא© רעל ךיז :ז?אם םביל *ך *יו •יימ םוי ביי וין םנמ חמי ד

 1י© $*ןא© םעל קנייללערו ךיא אדו :ז;יא רקיסעלא© דל רעיל ךיד טע© ךיא ע״שבד
 איוו םהלכא ר©א© רעןגוא רא© ךעלסייכק ד ןופה^סקיס ן©ע;ןא מסלאן טא;
 רעייפ םעל ןופ ןעממלימכ םיא טהאא איד קד ראפ קקאס ןילעיי דיה םאו; טקיל אד

 ץ©אם קד זמא וטהלא{ וזא ק©י1א ע^ילייס איד ןיפ גיא ץ;עוו ןעסא;ןיגילייה
 קר לא1 ח©#;רעזינוא םיאבחנ ת1גוע ד ןיפ ־־ קלדו רל קל לא{ םע חיי דוי :ן ירעו ו ת1ם^;
 ןי©ע;יג ז;וא אל טאה ןעס אדו וזא ןעוקוק בלע קא טכייה ןילא;ריס זא טא;רד יא©

 אדו 1זא דחפ;אך1ם םוש יל© דלוש ןא קיר רעד טימ רד רא© קרעמ טנאלי;רופ© םוי
 םעל קא :ןייכאףינ רעןןא ץא ןעסיהיגחא י! קא טכיל ק©אס ןילעמייה 'םאו;קפ היצס
 רעזגוא רא© םילא© םעל.גייל ךיא םארו תסן ןיהוג ויצ ןירערר טקאלי;ןילא;ריס קירא ליש
 ק;יידינ ט יא אוה דקר© טאקלא{ הרןק רעסימ קא טקיל ק©ע;וצ קל הק1ז ןילאן ריס גיא
 ייא טא^ ןעס זא רעצ ריא קפ תוכז םעל םוצ ןעוויכ זיא םע אדו קירא שלקקה תי©
 איז לא{ טרי9י;הליקע רל וצ הלצי ןיז ןיקיל ןרעמ זלעייז&מ תולפת ך נוא:קטס־וע
 ךר©סי םז^ה ראפ קד ב1ט ץילסמ זגוא ראפ גיא המ© םי1רן טיס ןדז ןילא; טכיל יד י יי©
 םול^ו סס ראי סאן ןילאז ריס סאל אוה ךור© קרעלניזד טי;לא{ ןסש רעל זא האריו המיא

 קלעוו'סאוו טקיל איד גוא ת1לפת ערעז;וא
 תומז^נ ע;ידע;ילייח יל רא© ןדעמ טכאסי;

 םישידקד ת1חסאל תטא ד זי© ערעד^ן ד
 ערעל^א ד ע;ייא ןיד עיד16 רעמיי1ו 'ןילאז
 םאע ןיהנד רא© ןילאן יי1 זא הלדו םלא ח©
 ןילא{ םלועמ'ל©ל קוריכ הסיה םרוג ןי©אה יל
 גיא םי־וקק ערעד םי1א קמעמ רעד ךל איל
 ראי םאל ןיל לא{ םע זא ןיל לל©תס קלאן
 הסיה סלט ק©אמ יל םיראו; ראי 'טינ קיא
 ביא קסע© יצ ז;וא רא© יל קרעמיכ קויד
 :ןדעמ רוט© תיסה ךאלס םעמ חם קלא{ ריה
 ק;עוו ןיפ ליסימק עלעלינא סאל גייל ךיא אי־ןו

 סס טי;לא{ ןעס בוא ןיל טי;
 ייבךעליעלגיה עלע1;יא ןהע;,

 רא© םדא© םעל ןי;ייל ריס םאו;תיכז רעל
 ר©יא ךיד וטסלא{ ןילעיי קחצי ר^א© רען;וא
 ריס ןיסא©יכ זניא ט©אה וד.קל ססיה ז גיז א
 ר©1ש© זמן׳ס שאר םוא ר©1ש ןלאל© ןילא{
 ז;יא יטסלא{ וזא קמ^י• תדקעל רקז לייא לש
 דגיק ערעזגיא ןילא{ ריס תוכז םעל ןקגידיג
 ק;עק.יד קלא{ ריס טייקלסנעדיג רעיל ןא9
 ןע;1אוויג ךל ןילא{ יי1 ןיהלאה דל קיא יי©
 ןיפ ומלה קיט ןיפ תונזרל .טהגדעסינ קיא
 םאל אדו ןדעמ ןעהיגיג ןא ילא;ט©יל אד

 זא ץזעינמ זיא רע םוראוו ןיטע© איצ זנוא
 שפנ דע םימ ואב 'כ טייסש םיא יי© טי1נ קסי1ר©
 ןיא ח© ןעמיג םיא ךאל זיא רעקאונ םאד
 טא;רל ן©לאןה םיא טאמ םארו טא; רל .זלאה
 ןופ גיא רעייפ ןיפ קפלעמ ךי1א ז;וא לאן
 (יטקרא© ריס סאמ קיטימעלא קפ בוא רקא־ס

 'ר 1״0!ס

 ערעזניא !!?נייי לא;ם^ זא ז6׳לקזמ תי3 {יא
 ריוא .הוןוזדקה הך1ת.יי ץא ץןי1א ז5׳רעך;יןנ
 ןייש איי3 טא; ץ3יל סעל קסע;ןיא אוט
 ןא>ןטןזא !יזן׳טש? ט?יל ץפ זועמ
 *א^ץ3ילםעדיי3טע3י;ץיםןדמ.וןעזןיני;
 ריא איגנ : ט?יל ד ]י2 הימ? ץיס אוה ךורן

 * ,!ייל '



 לולא שדוח שארל תונחת
 ע;ייס ףיוא הלמו החילסו הליה!? םוא ץסע*
 .ן3ען ראפ אוצ :חזדי#ן עועסיב עסין־ינ
 ןונחו םוחר ףאל טסיב ת ,טא; ר;יסכאסדז*
 יד רעליא ניא ריס רעיויא גיניןנ טםי3 'וד :וא
 טרעמ םע,דעוו ביל טסאל ת׳טלעוו עענא;
 טועפ רעלדו גוא םי*מןס עץי3 יד ןיפ פא
 ןצפיז טיס בוא ץראה קכאלפ וצ טיס ריד וצ
 םיע.ר םי1מ9נ ־יפ ךיא באל םאו;יל י1 יל יוא
 ראוי ד;יז ערעסיג עןיי3 ע;ייס ךרוד ,ןאוןינ
 אןיד ה??ינ ןייש טן?על?יג נוא טרעוון׳אב
 אוד גוא טךא ךיוה 'ןייא םיוא ןעסוקד זיא
 םיפיה איז לאן ךיא ןיפעגינ איז ריס טסאה
 רפ ןיוע באה גוא ב1ט ןךא ץיא זא !יטיאה
 לאזסאו; .תו־סע ע;יים טיס איז טנינייר םוא
 זא רעליז טינע;ל ןייא ןיפ ךיא 'ןאו? ?א
 םעל רפ ןידה םוי םוצ ץ?ור ךיס טעו;ןעס
 :קעפטנע ןע}עק,ךיאלעווסאוו דובעס אס?
 רעל טלעונ רעע;אג רעל ןופ רעה ע׳שבר
 רץל;יז'ךיא ריס ר^יא ךיר םרא3
 ךיא םאו; דייל ע;ייס םע;ראפ נ וא םד$נעם
 נוא' ץרערט ע;ייס טיס ריד רפ ןיסע3 איט
 נוא ןיצפיז טיס גוא ץצראה קנגאיב וצ טיס
 ט;ילניזינ באה ךיא סאוו ן;ייוג ןייזנ םע; רפ
 איי1 רסא? רע^סעראפ רעד יס1מ ריס אי3
 רעפיא רעסאפא איוו ריס רע?יא םסרסךיד
 גוא ד;ין ע;ייס ריס בינ רפ גוא רךץ,ל 'ע;ייז
 רעלניק ע;ייס נוא ןאס ןייס ניא ךיס בייד#
 וצ ראי איי; טוג ןייא וצ ןא לאלסל ל? נוא
 לאזךיא זא דירפ וצ :וא ןידעל וצמא דני,זינ

 :ןע;יד ןעסא;קגילייס ןיד ןענעןן'
 ךיס יי1 טיעו; רלגא;רעל ןופ רעזל ע׳שבר
 ןופ נוא יער? ריש םעל ןופ ליצמ
 ןיד ןע;רע? וצ לאיסי ל? טימ קזיינ םעלא
 עפראה איל ץסלאס איצ נוא הלוח ענילייה
 גא? עלא ןע?א^ ןיד ןע;יל וצ בוא ח1צס
 ץא ןי?יריןר; טסאה אוד איוו ןאזן וצ בוא
 וילע וניפכ העדנ ךרוד הלוח ענילייה אף

 :הל? ןסא םול?׳ה
 .חתנםיורנ םדנ גאפנוז םוא קמ *גאז הנחת אייז

 ך;ואטאג ריל רפ וצ שטילונאפ ןיי] לאןםע
 דעלא ןרעז?לע עלז;וא ןיפ טא;נוא טא; "
 רו ננאפ#ז 'ןופ טלעוו עצגא; יד רעןגעט׳אג
 ןייד טיס טייפילייס ןייד טראוו טיטטלעי)
 טסיפ את לאךזעל ד;יזט ןיליו נוא ןילימ
 אוצ ןיד וטסעוי 'ךיוא יעטרע;ךנ גוא ןיילא
 וצ ריד ן$ זיא רע;יןל נוא כי;ייא טייקפייא
 ט?יה .טלעוו ע;עי גוא טלעוו איל ץרי;עך
 ןופ טלעוו איד ץפא#אפ וטטאל גאק םעל
 סאל טקיל םי1ר;םאד ה;יפ# יד טייקועטיוי

 "ר ע״^נס

 ךיסדיג טכיל סאך לאן טלעוי אד ףי1א ץלא
 *<וזא ץדך5ן רעד ףי1א נוא ליסיה ץא איד
 גוא טקנונךאפ םיורג טיט ןעסעמ; וטקאה
 דיא םנעפע^פ ד סאך קיו גוא ןד טייהגולק

 ןיסיניג וצ רעדא ןיכי1רפ אוצ גילועיי טינ
 טיימךריוו גוא טייק״ילייה גנוטפייל עכלעז
 ןפי1הי;ףי1א בוא ןדיי#י;פא'ץפ'רך וטטאק

 סלעוו רע;ע? ףיויא סע;עטלעהאפ ןייל ץא
 ןע;יד ריד ידלקלע^פיל םגח ץפ ןהיני;וצ
 בוא ץצראה ןיצ^אג טיס ט^ו^^יל טיט
 ןעזקא;ןיניליימ םעגיד ראפ ךיז ןיטברא^
 ריט לא1 ןטלעיו עלא ןיפ רעה טכיל סעכילען
 ןילא!ריט ס'אך ןייז ה;ז_ט ע;ייט יד עלא בוא
 בחעלגא טיט ןלע ן3 'ןיא ןעייט רעל ףיז
 ןרע9י1ל קיייג םך ןיא ת1י;ק.דצ גוא םיהידצ
 עלורג איד 'ןעגנאפט^א איצ נוא טפיל
 ?;יליח רד טטיל םניידיץי^ ןופ גנוגיטפע;ען
 עקיו׳ר^ •איד ןיסיי1 ז;וא זאל נוא ה;יט^
 / ןטאג ןנילייה ןייב טייפילייס ןופ טייקתריוו
 זא טפיל ןעזדעז ריט ןילעוו טכיל םע;ייב ץא
 נגורפ'זןחוא יד זיא ריד טיט טנאן קוס^ רעל
 ןילעיי טפיל םע;ייל ץא ןיטעל גי?ייא םאל

 טגילוואפ ןיי] לא] םע .טכיל ןעהעז ריט
 ןופ ןעה^דיג את בוא ל1ם םע;ייס ןופ גא;
 ןייס טא;רת רא$ אוצ ןיצראה םע^ייס
 ״• רעזייל רעד ןייט בוא רעפע^אפ

 ^ התג םיורג םיזנ תכנאס םוא ןעמ םנאז הגהת איד

 ךנוא "טאנ ריל ירפ וצ טניליוואכ ןייז לאז
 ךלא ןרעטלע עוזנוא ץפ טא;גוא טא;
 איד רעפעפ׳אב רעד נוא רעפע^אפ רעלא
 טיט טלעוו איד גנאפנא ץפ טלעוו ע^נאג

 בוא ץלוו ןייל טיט טייק״ילייה ץד טלאוו
 דניזיג ןייד ןילמ גוא רעטכיאפ ע;יך קלימ
 גוא רעט רע;ייק" גוא ץילא טסי? וד לאלט׳י
 ,גיצנייא גוא ןיילא ןיי1 וטסעוויטייקגפייא וצ
 ־םלעוו יד ץדינער וצ ריד ןא רעץיק" זיא םע
 וטטאה גאט םעך ןיא טעיה,טלעוו ע;על גוא
 ע;י'יד ןעייב^ ןא טיט לימיה ת טקראט^יג
 וצ לוט#א טייכפי; טסאה בוא טייקמייה

 ןיטריר 'וצ'ףי1רך בוא רעהע ןייד ףי1רד ץציז
 םעל ץא טלדיג סע^ייד טייק_יט?ערינ טיט
 םורל ץטכערינ םוא ד נוא ןיטכעלינ ת גאןפ
 1<וצ י םנהיז םעל ץפא^אנ טנייה וטהאס
 ןיטנרא^ טינ ךיז יד רע;יךג:ז יל ץפאר^
 רעד 'ץפ רעס םורל ןילא? םיר; םע;ית רפ
 דש וצ רנ עט ע;ייט'םיוא טיירפזע ךיא טלעוו
 טיט ריך׳ ראפ ךיט גיי3 נוא ךיט יקיב גוא רך
 ךיט ץטיהפ טפלאז וד םאל ץצראה ןדנא;
 דאפ גיוא םעדי;'םעל רפ ע;יימ יד עלא גוא

 ןייד
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 רופכ םוי ברעל תונחת
 •ן9אק תונקסכ ריס ףי1א וטהפדאדאב ראוי??
 שטגעמ רעבאווש רד זא ךאל טסייוי קלא״ת
 ע^ילעזא גיד;יליוו טינ ראג ט־יא ךחיז טומ
 יל ראפ נוא .ן1צדל טי;חא דיל םאוו ןיבא!
 ליפ ךי1א ךיא באה ןאןכי;באה ךיא םאוו ד;ך
 טקעדטנע ן;יי1ריד רפ םיולג ךינפל .ןעטילע;
 באה ךיא סאוו שפ;תמגע נ'וא תורן עלופ יד
 אוד .טאהיג ראיז םע;ע;גאגראפ םעך ץא
 ןי;עלפ סאוו רעצפיז עקס טירעהי; טסאה
 טסאק גוא .ץנחאןד ןיפיט ןיפ ק; םיורא יריס
 ליפ באס ךיא סיארו ץרערס יל ןהעןי;ךיו־א
 איד ךרוד ץסאקאפ ראי םעל ןיא לאה
 איד ץא באה ךיא סאוו ת1ר$ עגעדיישראפ
 םידיסי ך נוא ת־ורין ך.טאהיג םישדח ףלעווצ
 ראי םער ןיא ךימ טפאה את עכלעוו טיס
 שינעסיקפא ץיא ןדי ןי1ש לא;טפאלסשינ
 רך גוא .ןאסי; באה ךיא םאור דניז יד ראפ
 ריס רפ ןא ט#ךע ךיז טבייה טאוו'ראי רעיינ
 ןא ראי טשמגעביגא !ובלב תגשא ןד לא;
 וד .קוערטןא נוא רעצפיז ןא / 'ז^נ תסגע
 ןדסישעב לעגילפ עגייל׳ טיס ךיוא טפלא;
 •ויליעדגיק עגיללושתא ע;יימ טיס ןאס ץיס
 אוצ טיגהלילס טא; רעסונ ז;וא טסלא; את
 תסג טיס ןישטגעב.*־'־.'־' —י

 יד רפ טבאג ד ץסיתעפ רלגיק עקד םאור
 גוא ןישיסגיירא ךירא ןייועלס ע;ייס ךיז ץלעוו
 קל ןישעילרעפ ןילא; ץועלט םיסי עלא יד
 ךילקילגגיא ןיד זנוא ףיוא טנעלב סאוו ץרא^
 זא ץזייוועפ ז;וא טסלא] את .לארשי קלא$נ
 טםאהץסע;רעפ טיגיךיד ןיבא? ריס יוויוזא
 ןעגייז ריס זא ,ןסעמעפ טינ ךי1א זגוא אוד
 ןיא יוו רדגיק עטביליג.ע;ייל ךיוא טציאךא;

 זיא םירפא,םירפא יל ריקי ןבה טייטש קוספ
 ךיא זא דניק ךילטרעצ ןייס ןיז רערעייס ןיימ
 םיא ףיוא ץראה סאל ריס טסייכ םיא ןופ דיד
 ץבאגל תונזחל םיא ףי1א ך:יא לערו סוראל

 :טא; טער ויזא
 ד;יץךיא םאוו טכיל ע;יזאן יל וללה ת1ר;ה
 ץיא ןד רימ ראפ ןילאז ןא טצעי
 אייו 1זא .ראי ךילקילג גיסכילאיןופ בייסגא
 ןיגילייה קד ד1בינל טכיל איל ןא דגיצ ךיא
 ןינייסגא לאז לעכ ץיס ןיסייה וטסלאז 1זא ןמא;
 םענרעסצגיפ סאד יוו 1זא נוא' ןיסכייל וצ
 טכיל ך ןויפ ןייש םעד ראפ טפיייס;^ םאוו
 עלא ןיפיילטנא לזמ גיסכיל ןיימ רפ ןילא;1זא
 ןיימ ןיא ץירא בי; ,יבלב ןתו .ת1רן ע;ייס
 ץלא גוא םעטונ ןאס אוצ ק$ד םעל ן יצראה
 ןיע ן .*י".ו ^ ץ .1^^׳ ♦ *״.■ ^ ^ ^ \ ו#1ר0 ^־1^ • [ידיי^ ןופ ץראה טאל-- -
 טהעןג>1׳)לאה ךיז ןילאז ייז דקלרעלגיק עןייס • הק}ר8 טיט'נ'וא דניזינ טיט קילנ טיט גוא
 םסרטא חע9יע ערעיד ןופ טא;רד רד ןיא■ באה ךיא םאוו טניל איך ןופ ןיי^ 'םעך ראש
 זיכיילנ זי^ !דלילח ליל^ז אייז .ר ;ידליו דחי״ ןסא;ןגילייה ןיד דוב;ל ןעלנוצע;גא טשירע

 ריססאווםעסונלעסיב םאל רוג ןהע״וטפלאז
 דק.ערע1נוא גוא .ןאסיג ראי םעל ןיא םאה
 ד ראפ ןעהילפ קעררא סניטא^ יד יוו ןילאז

 :טביל עטשטנעביג יל ןופ טייקיסהיל
 ןא ךיא באה טביל עגיזאל איד ול/ה תורנה
 עכריער# יד ןיסכיילעב וצ ץדנוצי;
 עסער'^ יד רעלניק עגייל ןיכלעע ןיא טבאנ
 גוא ןילוש ך ץא ןעסא!וצ ךיז ץביילק ךילעלוי
 ריד ראפ ןיסיגוצמיוא םינרדס ית; יד ןיא
 •רצרעה ערעסיבער^ייז רטאןנ בוא טאנ רקיז
 ןיסיור;ןיד ןופ פארא ךאר קוק םלס^ס טבה
 ךאלעפע^ עלנעל^ ע;ייך יוו הען גוא ליסיה
 ר^נאג רל ןיא טירפש וצ גוא טיי!וצ ןעגיי]

 .ךוטקאפא ןא ךאלעפעש עלנילב יוו טלעוו
 את י םאוו םיסג איד ןיסעגרעפ'טינ ץבאה יי!
 • ןירעסל^ על^י1 טיס ןאיסינ לאמא טסאה

 ייז־ףיוא טמקו וד זא ריל וצ ןיפא׳ל יי! עא
 ןענאס רל ךיז טסעוו גוא ןבאל תוגמחל ךי1א
 ריוא לאז תויצ ערקיחצ טייצ ןי1ש זיא סע זא
 אוצ רלניקט איל ןישיווצ .עלנעגא ןעמענ
 ןכאלבוצ ץיס ךיז טשיס רע^רעה עגעכארב
 ןרעדט ץכייס יד ץשיייצ .ןייבא ךיוא ץראה

 ׳ר

 --- - כ^מו:קמו
 ריד ןיד ןילאז ייז .זארא טי;געע ןיטכעל

 דד ןי¥יט;עט עכילצמינ גוא רערניקגןיירטד
 ךיא דגוב ךסוא ןקראמש טהלאז וד.טלעוו רל
 ייז גוא יי1 ןופ ןלעוויןיסירעגבא טיג ה^יילחלאן
 ןילאז טייצ רד ץא רא;א רעליא גוא .ריס ןופ
 ריד ןלא;תא דנאלגילייס ןיד ץא ןיל עלא ריס
 ןלעווריססאווישלקסהתיב םעל ןיא'ןיבי1ל

 :ןס^ו ןםא ן^יוב סיוא ד1כ;ןיד ראפ
 זחת3 םימ הנחת ך ןעמ םנאז ירדנ לנ רפ רומג םוי ברו םוא

 זז• • ? • ן • י ץ ו ז •• 1 • ? - • 9 ן

 רעס־וצבראפ ןייא יוו טא;רעה רביל ע״שבר
 וצ ןיסעב ויא ליוו ןונ טנייס זיא גאס
 טכייי טיג זיא אל רד טא;ןיגיטכאמלא םעל
 וצ ד!ןזל ליפ טיט אד רל נוא ןע;עראצ רך וצ
 נוא ןיפור ןא םיא טוט אד רל ןישסגעס םעל
 ת1לפת יד טסענ ראפ אד רד טא;רל חא רנן
 טעפ ךיא םלוע לש־ ינובל .ןשסגעס םעל ןופ
 זא דניז ע;ייס ןופ רעל טקהךיס ךאס ךד
 ךאמ טאנ רעק רביל .ר*ח ןייא ץפ ד;יק ןייא
 עזייב עלא רד;יק ע;ייט ןיפ תא ריס ןופ למ?

 ריס זאטנייה קקלי;םלוע לש 1נ1בו .ת1רצ
 ד1םעךןע;עקרים שיייפ תא טולב ןע;יי1

 ערה
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 רופכ םוי ברעל תועות
 ל# 1נ1בו .קמימ* רע3יא דלאכ טין עדןו
 ןי^אר? אוצ ןייא טיס ריד יוצ םוק ךיא םל1ע
 רעס ר$יל .הליחס ךיד טע3 ךיא גוא ץראה
 טגידגיזי;באס ךיא זא .דךומ םאד קיג ךיא טא;
 ןע;אןנ טי;לא;גרסקמ רעך רא; רף ראפ
 עסי1ר;אוט טא;רע3יל.ןיי1גכסןכסדיס ףי1א
 טי4ךיט ףאיט# גוא טייק^ראסמעלאכ
 איך םע;טא;רעזל רע$יל .ד;ין ע;ייס ףי־יא
 ךי1א ןיןא> אוט ךיא סאו;ריד ראפ ןירעלזה

 ראפ טכעלי;ןעסיק ריס זא> גיא דמ עתכ
 וא דא;יג ריס ימ טא;רעפיל .ט״#ט םעך
 ואל טא; רע^יל .דמכ ןיד טיס רע^א? ןייא
 ןידכ ץפ רג^יוט רעך ןדעיי ט$אס# ראפ טי4
 םאור תו^(ן3 יד עלא םןוע 1נ1בר.הלפזי
 ריס את טהלאן ןירעכאכ דיל ןזפ אוט ךיא
 חעט טכאליג ךיכ זאן בוא ץגיליוואב ץלא
 ןיא ןיסט וצ רעך4יק ע;ייס גוא ןאס ןידכ טד?

 :הלפ ןסא ראיס^ייכ םעל

 ירדנ לכ םדוק רסומ
 1 ח׳זזלז גדמשלוקינס יקלעסש יבר קירבה *רדקה ברה תאמ

 קדמ ברח חא ירחנ לנ ראפ םכאנ ראפ דיינ םוי ב־רן
 1* דל ך יי! םלעש*יג ןד שאה תא לוש ץא קסיקיג
 חא דע אימ תא פאקי ןירעביא תילז3 םער סיס שקעדאב לוס
 ק^יג רע םאה *ד־קה קרא םוז חב דיס ןופ קמאתג
 חנ םקילן רפת .דק סויג יב קוספסעד ןייוועג סיורמז םימ
 םכירדא אביקע 'יבר דמא המומיד תא .ורחסמ םראמ שער
 מ?א םכתא "רחמם 'יסו ץדחשם םתא יס 'יגפלי לאך*ל
 ןייאדיא םתתיר קמעמ ראש קרוי ןייא וז ליואמ ,םיםץ?ס
 דעסאפ דנחיא ,ןייא םתתיר דעוו נוא ,תודיבע^עדנחיא קפ
 . קםאזוזיםיא סיס םתמוין ק*ז$ןעם עלא ןיבאד .לסיח ןיא
 ןבי־חיננא רע םאה *לוק ןורא םוז ןעקוקיג חא רע אדו גוא
 ןידוי עדעיימ ןעירשענ שאה תא הבושת קפ םיקוספ קגאד
 אוז םנייזו גוא םיירש גוא ץ־אה ןיםאל2> ראפ דעייא םג ישע
 / םץדוינ ליפ אייבאד שאה גוא ,יודיו תא הבושת טיט םאנ
 , דסב םוי גאמ םעד קפ םךנתלייה איד םגאחנ טאה ־ס תא
 חוח ש^וע וז גאמ םער ןיא ןרעמ קסלאהג ןעק^עטא״אית
 תא *מ םארו ןויא םאהינ םאה ןלסא ל^טל .אבה םל •ע תא
 גךנעטץ םאה ס־* יד ןיס רתיא .רש־הךרךב ןננאתג םינ
 טאה קז רעד ןעיו גוא . קז םער ףייא ד£ם םער רפ תרסמ;
 םינ דש רעד שאה ,רטאפ םער קסעב רעביא םלאוויג לאסא
 ףיוא ןלס ןוב םעב םעד םקוחו רד לאמ עלא םאחינוא ,ןזאלג
 ןייאקא גאטא ףיוא ןראסיג קעויא ר£ דער חא לאמא .םיא
 *ישד חא רש דער זא ןחעזיג םאה ןוז דד אדו .םאז# רעדגא
 םיא רפ םגייוויג םאה תא רשאפ םוז ןפאליג דתמשיג רע זיא
 גוא ןאמנ'םאה רע םאמ תוריבע ך ףיוא הסיר םאה רע זא
 ליפ םעד ן־קר בוא .ןכאז עכלעזא ןאס םינ קוש רע םוחו ר^־דו
 םיא ףיוא דשאפ קפ תונמחר ל ןראודינ שקעוו רד חא ןנידו
 אוז םגאחגוז םיאםאה תאקמינלח׳מ ץלא םיא שאהנוא
 זתא ףיוא זיא לעמנ רד .ץגירפא וז רעהינ םע אדו וזאיןבע;
 יח םינ םואל ח*ושת ןאס'ןילמו ריס קון׳ראי ץ*גא' .ןלוי

 םעד ר? זמא ףיוא ג״ונעסץ ראג ת־סר דע .ןמץ
 ףיוא ןדס? סינ ראס דע ןם6ז םער קעדא םאנ רופנ סח י
 ןייוחנ סס ת׳יסה רפ ןמוק םגידד ןלחי ריזנ זא רבי־ץוד ,זנוא
 ?ןוא ףיואקסען ןילעוו דימ תא רתז ערזנוא ףי־^הםרח תא
 לחימ ת״יז^ה סימענ םעוי .קת־זניז םינ דפייוו ןיוס ןלאז דיס
 ךמע רד .רזח סונא ןנענ זנוא םערו גוא תוריבעלע־וזתא ןייז
 דע לאז עמס תאיךנ םגאז רע ןעוו דוי דעלח חא הבוסמ קפ
 וא ח^ומא ך ףדא קיז ספ/דסס ןד לאז דע ןםע/ןיז ףיוא
 חדות ך ףיוא ןייז ספ נ ־סימ ןד לאז דע תא !רתיא זיא םאן
 ןיחאיוניירא םזאליג ןד םאה ותבא םההבא ימ וזא תזמנ תא

 "'בא קייזי ןיז זד נוא .התבא איד 'ןמחו ןביוא'ןלאק.קא
 ר8 ןידל ;לעוו סימענ ה־ןמ^ל ייב קחו־נ ז2יםנ רסומ ןד םאך
 סאס ןתלייה ץתמנייה םער ןיא ת׳יסה״ייב ם־זילזנ עשונ זנוא
 עסס קספ םעד קנאז ןעמאזוז עלא םזיא דימ זילעוו רביחד
 ריס 1םעג'ןדףיוא קלעמ*ד0 ת.ד!ד״ן " "יולא ^ לו^קי
 נ וא .*ףות ןייז ־* תא וו״יסה רפ ןיד ס םנ רסומ ז ג וא קלאז
 טך *בגא י ג ןבאה ןמאקז עלא ,ןאסנ וזא ןבאי״לנ^ .ת׳^
 ריס ;יפראד ןאזא ןאן .דהא ^ ותהלא :ן לאר^י עמש׳ קוס■
 ריס ןמענ זנוא ףיוא ןלאז רדכ-דבו6ית וז ךמעא זיא םארו ןאפ
 תבהאו םגאז הרומ יד דו .קעדנא סעד רתיא ןנאה גיל ןלאז
 י ז• ׳1 .ז ״ ע • • י עו• י ? ״ ״ ? •י•^

 דאא !יילא ןד ל ־סח קיד ןבאה ביל םסלאזוד)לקסנ ךערל
 םאה דע תא-דרות ך ןפעב רב־יא ןלאו רדנ ןאש דימ ןפראד
 .דדיר ןגאו לאז קמ ןמיזו נ םאה תא *י־דוק קרא'םעד םתשענ
 ^דדות ף'םםע'ס ךפ טאה ןעמ'םאמ ןייז הדותמ ןד לאוי ןעמ
 ןעמ םמ םק:ךךג ןעמ םמ תודבע יד ץזי־ח םיורא לאז ןעמ תא
 הרות רפס ך ןמומ סיורא רע םאה דדמ םד ןא; .ןאסנשאה
 םע דערו תא .רסומ ןגאז קבייהגנא םאך תא סרוק ןורא ;ופ
 קדפסא ל ץראהא שאהנ םאה ־מ וליפא דבומסעד םךעהנ םיד
 תא יתמגלו ןראווינ קסאנ וז תא ןראוונ ןיימ ןיוא ד חא
 1 החססיבל י^לו קידזל עורז רוא קוםם׳םעך םנאחנ ן^אה

 הנחת
 קעמ וז ח^ות ע^י; קא

 איד .ת1אןמ לע שא;דעניסראבדע
 יצ ןיד יזג קיב ן'1צי ט5לאה
 םאוו ל;5 ם;עךעי .לרוג ס;עךעי ןגע1?תס ־"פ
 נאןן רעד .י ןע;יר1ע'י4 ןא םיא ריפ ט5אןו יד
 רעל . רעז$נ.וא טיי4 ןיז איל • איי3 ראפ זיא
 ע^ייא ןיד ץא ד;יצא טגיל םסיח ־9ילתערזץ
 ןייל שסעוי יד רלייא םלוע לן׳ *מברי^#4אה
 ׳טפ!ע? רעזניא ףיוא ןיץיל לע;ין׳,מליה

 ׳י "יגקס

 השדח
 :ת^ייענ תלפת ראפ

 ע;יד " רעד;יק עסעלא עגייל ט^אכטעין
 ןעייסל ע?לעע ךאלעס9עזק עסלע^איייעה
 ןהסעלןחע^ ןייא טיס ןטיכע;ןופ ךא;רך'רפ
 .ץ^ראס םע^עכאי־גוצ ןיי^ טיס .טיסד
 עלעיד גוא .טרעסא;רעפ / ט5אס#ועפ
 • ןיילא ריד וצ רוג טלעס^יגסיואיזיא 'ןי^י1א
 לרנע;אל איך טא;רעגייסרא3רע טכארסעפ
 ־י טרעססגיפ ע^לעיי קלא? ע9ע>א ץד

 קגידכע־־ת
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 השדח הנחת
 ןי* סאקזן׳ " גיא דןא$ ינז ןיד רוכ ןילעיי •יא:ממי1ט ירויז דלא? ןי^ תיל;סידכט׳וזד
 םאע טא;רעןיםךא3לןן .טלעע רדןיקעעןיא ןי?אה 'ןדעטלע י ערעז;וא םאוו טכא־יכע?
 זיא ט^דו ,תונזמ![יס עלעו£ יד ט?•? יד ןעווי;בירןמ קבאה יד ייי .טנייה זי? ןטייען
 םנעדען טטיטפ׳ע? טסא׳ל יד סאוו נא1ן רע! ץגילייס ןייל רע טולל ןי־אךט ;יט>ען רעיד
 • ןעלימזכ׳ע? יצ רא;ןינזנא; םעד ףייא לדונ םעל רעןנאןנ רעזןרלטדד פבזירטעל .ןעטא;
 רע!;יא / זידיס עלא ןיש זטסילס׳רעפ דלאב עמעמרדגיקעסי־שעגידןיפ ן?עי תעטיב•
 טיט .ק?יךזן׳יכ רעסניא !י1ם׳ זיא טער^על ןופ קטואיתנן ניא ריד ראפ דניציא ןנקיטש
 דןיציא ריס ן^ידמ 'פיינועטיצ גוא קערזע ם1י !ינייייס'םעל ןיא החילסו 'חליחסא ריד
 רען3יא רעטא? רעל׳לייה םע;ראפ • ־יד רא9 רעןיורנ ןיייא וד איוו ךא}רעיו .םירופ יוה■
 ןרעך!ן ע9ייס עלעזניא ןעןאיוצ םענ .טע?י; .רע>ךעה ע;ע?אר?וצ ערעז;וא'טסירי םאב־
 םי; .ןיסא;־ואפ רד ראפ קבאה ריס ע?יעוו ןנארמ ריס עבלעוו ןידניארו עניטילב ערז:וא
 ד םטיאה ח ואוו לע;אל םעל קא ]ידא יד רונ .רעיןלעה עטטעלפופ עלעזניא'ןיא"[ןיט
 םעךאבדע .ןילעטלג{ עלעז;וא ןיפ ןירעלט איצ רד !ולילח טי;סאל ,טסייוו ןייל* אוד
 עמעל* ערז;וא עלא ףוא גוא ז;יא ףיוא ךיד ,ןבאר?רעפ ריל ןינע;ריס קבאה ןע;רעיזרע
 ןעליד עללעוו רעדי־!? עלילסילגסיא ע־זנייע טאה ק?על רעךעט?;יפ רעלערדזןי רן;וא ראנ
 רעל קקע ע7א ןיא טייר?# וצ ינוא טייז וצ ־!}יסראכרע ךיז ןאס רל .טנאר?';וצאלזמא
 קעייא !יא םאוי ראי רל ןיד >18׳ זאל .טלעוו רעו; , ץרא? ךוא יוג לארזעי ךסמ יס טאנ
 ןיד?אוו ד לייה • ת1רץ עלעזנוא ןופ ךוסא ףי1א רעץיא לאד(עי הלא? ןייד איונ ךא;ויא
 טט״מ • רענסעזל ע;יז?יל3 עלע׳ניא ןיפ ליפ וזא טאוד רעללעוו'טלעו; רע>ךא;ןיל
 3יד8׳.רל;יק עטרטיבוע? עטבירטע? ע;יד ןיסיורנ ץי! ץפ טייקדידליל רע?יא ןיסיליג
 .רא;םעיי; קפיוא ץ?על ןיטונא וצ ןא אייז ךיז טהלא] יד זא םייצ ןי1זפ׳ זיא ס5ן .ןע!ןא>
 ו;ואקי8׳ :וא .ריס ןיפאל ןיילא ריל יצ ןעל טסאה 'אוד םאוו החטבה ןיד ןע;און רעל
 :קנא • ינישב הרהמ? !ילל לאוג םעך ךא;נ;אל איוו .קלעטלע • עלעז;וא ןיבע^

 : רופכ םוי תלפת ׳
 הליעגלו החנמל ףסומל תירחשל תיברעל

 *מ יגןת^סא# * םך׳7*ד>ינ ם1י תילדש # *ךי ^ ^ ןעמ םנ1<ז ^^
 וסתחגו קמ םנ#ז בורגת ם#ם* ןא ,םותחי קמ םנאז בותכי שאט* ןא ,יגק״וו קמ

 :ףתלחח דינ!יסו חת?ת יה$ש י;חא '
 יזאאג ןצ׳מי.יהלא ם־ללכא זתמ טיהטא י-ללאי וניחילש :,יתא ךןרב
 ז^ק שלומ ־ םידןת ל5וג ן1י^7 לא ארונהו רובמ לחמ לאה בקמ 1 7

 :ה#*? וט^ ןעמל םהימ ימל לאוג י איבפו תובא ילקה רבוח לגד
 רפ?ב ' • (ונמתחו הליענל)ונבתכו י םייחב ץןנוך ד£ם .םייחל ונרכן

 י י י :םייח םיתלא ףנעמל .םייחה ׳
 ' םהי?א ןמ : התא ךורב' :ןמו עישוכו ך.וע ךלז?

 • :למה דירומ :עישוהל בך החא םיהמ הדרון ימא םלועל רוב;התא
 םילוח א$זך םילאונ ך31ס םיבר םימחרב םיהמ ׳ימס רס־לב םייה לכלכמ
 תורוב; לעב ףומ? ימי .רבע ישיל 1ח?מא םוקמו םילסא •ריהמו ! ־

 :העשו הימעטו ,ךתמו תיממ ךלמ ךל המיד ימו
 וךוצי רכוז (םימחרה הליענבו תבש .רהנבב ,ףסטב)ןמחרה בא ךומכ י9

 י ' :םימחרב םייחל *,יי
 :םזגמ הדרמ י ■דהא ךחבםיחמ תויחהל ההא ןמא?

 :ה3?;ך?ללםי םוי .למ םשחקו שודה ךמשל שודק ההא .
 דס?■1'׳ ׳י •״־־;־
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 רופכ םוי תלפת
 :שיהק:םודפ חכל איה י3 לאל ובילשכ דוינ דחל

 דתיע םללעתילעו ףמעלאלקי לעינדדל* "^ו׳מז ק?י
 • י

 יי : - ¥ ♦ י/-<ו
: 1 

\ 

 1י1י ז ז ז • • ־~ 7 : ז

•1 1 • 

 *• דז • * ״:
 ישער • * •

 דץויב יע .דץנ?ל !טל^ ונזחא ״ ינעד^
 .•ידיי^ייהדדייימדוו

 ♦ ז

 ו *•ד•• \\ ז *ן:י". ז ׳ה / 1 ו /׳ו״־י ז ו. : דמ? 1 קלי

 :יזמ־ דויל־ ח־ *י•# .רכיעל לשמ
 :ונימיב הרהמב ז

 םידיססנ .וזולמ םידליו '.וחמ^וארי םיקידצ קקז
 יה? •היפ ף < י* הנר?

 ן תל^ ריכעת יב .הלכתו ]^ן
31 

•• 

• 7 

 .ךישעמ ל? ינן לחבי יניזמ!? ״ איה ה5יא ו
 ריע.י םזלשידבי דדמב ׳ןכשמ ןויב דיב
 דילי* םלועל י די׳£• דשדק^י? ביתככ

 , :היאלח רד}רדל ןוי*
 ו□! 1
 7 ♦ • . • • ז : * ־

 .וח3כ•׳ן ^ '1 • •1
 שדקנ שודקה לאהו טפשמכ תוא?? " הכמ

 :ש1דןרה ךלמה ^ 'ז?וא דיל? !הןרך?כ
 ונתוא תבהא .םיסעה לבמ שרדדב החא
 .תונושלמ לכמ וברממחו ונב תדרי י ־

 •ווו• •ווו•
• • • • *1 •• 

/ 
• • 

 ♦ז

7 7 
 ןתתי ׳ד פ-***'
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 יופכ םוי״תלפת
 ת3#ה״יי> םויב וניתונבל לוחמ וניתובא דדלאו ונד1ל$
 .הזה ןומה תחילס םוי? .הזה םירפסה ,םייבי -רה
 יניתאטחו וניעשפ רבעהו החמ .הזה שרק ארקמ שיב
 זןיעשפ החומ1 אוה יכנא יכנא רומאכ . ךינינן דגנמ
 זןיע&פ בעכ יתיחמ רמאנו :רכזא אל ךיתאמחו ינעמל
 םויב יכ רמאנו :ךיתלאג ייכ ילא ־הבוש זןיתאטח ןנע5ן
 " ינפל םכיתאטח לכמ םכתא רהמל םבילע רפכו ,דזה
 ־1נשךק ,יבכחי3?? א; היח טיהמא יהלאנ טיהלא ">־לנ • ודדועי
 חמשו"ךבוטמ ונעבש .ךתרותב ונקלח ןחו ךיחוצמ׳'׳

 ת3#־ןוצרבו הבלא? טיהלא י טלץ1ןהן ""ל>.,ךתעושיב ונש?*

 אייז וניתימעל לוחמ ץרעטלע ערעזנוא ןיפ טא;תא טאנ רעונו א •חלאי וניחלה
 ןופ״גאט ץ יא ייא רע םאוו גאט'ץ;יטעיה םעד ץא תוריבע עךעז;וא לחומ
 ע ןיד ןופ תוריבע ערעזנוא ןעהיד? קעווא ךאמ עא טא קעמ יננ״יי״י* געבענרא?
 תוריבע יד אי־ס תאטח'ןישייהאייז םאו;גגושב אייס ןאטיגץבאה רימ טאווץגיוא
 ךיא ןבירשיג טייטש םע איוו ויא ייסיכ ץע ץטייה אייזסאוו דיימ? ןעוט רימ םאר
 דעוו םיעברל טוט״ןעמ םאו;ונייהד םיעשפיןיסייה־םאוו תוריכע ע;ייד ךקעז? פא לעמ
 לעוו ןידעכ םוא טם?ט אוד םא״מ'דניז ענייד בוא ןיגעוי טעימ ןופ ץקעמ פא ־ץא
 ענייד ץקלאווא יוו 'ןיקעזי פא לעו;ךיא ט״טטי קוספא ךאנ נ'וא •"י" ןקנייריג טיג ךיא
 קיספא ךאב ינוא .ןזייל םיוא ךיד דעוי ךיא ןעד רימ וצ רדיוורעק םיאטח עא םיע#*

 ,ךייא ןכאמ וצ ןייל ךייא ףיוא ץיזרפ;מיוךג ןהב רד םעוי גאקןעטעיה ןעד קיר?#
 ץא ליימ רזעיא בינ עא תוצמ ע;יד טימ ינוא גילייה .ץיר ץלז ריא טלאז טא; ־וא?

 ףסומל
 החנמ תלס םיגרוע ינטיו םמימת הנ# י;ב ם־#בב יג# ת3#ה םויבו ""י
 דימעוה תלע לע. ות3#ב תב# תלע : טסמ ן?#נ הלוליג

 :(־זוראנ םויה ן3ךרו ת?# ן3ךק ,!׳:הנקמ
 תא םתינעו םכל היהי שרה ארקמ הזה יעיבשה שרחל רושעבו
 חיר ךל הלע םהבר־הו :ושעת אל הכאלמ לכ םכיתושפנ
 העבש הנש 'ינב ׳ י םישבכ דחא ליא דחא ךרב ןב רפ חהינ

 :י םבל 'ויהי םמימת
 םינרשע ינשו רפל םינירשע הטילש .רבדמכ םהיכסמ םתחנמו.
 ינשו ר|ד ל םיריעש ינשו .־ויכסנב ןיגל שבכל ןו־ישעו .ליאל
 :םהי39ני חתדג״ו דימתה תלעוסדפנמ תאשב דבלכ :םתכלהכ םךימח
 םלכ .יעיב# *#13? םע .גנע יארוקו ת?# דסו# ךתוכלמב ךחמשי ׳י״י
 תדיח .ותטידקויט! תייחיעיל#צי .ךבוטמ וגלעתר וע?#י ־ י ־

 :ת־טיארך ה#ע;מל רלז .תארק וחוא םימ:
 ׳יכו וניתונועל לוהכ וניתובא יהלאו וני-רלא

326 



 רועב םוי תלפת
 ונבל רהטו 50?יש־!קמ לן*רש:(םב> <ם>הב זחטמ ךשלק.<תותכש
 יט?שלןלהמו לארביל ןחלס התא יב .תמאב ךדבעל

 ומע תונועלו וניתונועל חלוסו לחומ ךלמ יי התא ךו־וב
 ךלמ .הנעו'הנע לכב וניתומעא ריבעמוז'.לארעי תיב

 גםירבבה םויוילא־דעי(ותבשה ^ שיךקמ ץראד לכ לע
 ריב־ךל תךטמל בשלו .!העשי םתלפתלו לארשי ךטעב ונדרלא יי■ךצר
 דימ? ןוצרל יירוהו !יצר? לבק_ה הבהא? םתלפהו .יאלמ ו5יאן ףחי? ־י 1
 ל,ןיו?א ךור? :םקה־!? ןוד? ךבושכ וניניע הניזחתו :לקע לארשי תדובע

 ןגניו ם-דימ :ןוי?ל 1^'?^ *17005

 .דעו םלועל וניתובא דדלאו ונדדלא " אוה 'התאש ךל ינחנא םיך1מ
 ינלר לע ךתלהת רפסנו ךל -דלונ רודו רודל אוה התא ונעשי ן?? ונייה
 לעי ונשע םוי ליבש ךיסנ לעו ךל תודוקפה וניהומשנילעו ךך:3 םי־ןוסמה
 ךקחר ול; אל יי בוטה .םףהצו ךרבו ברע .תע ל??ש ךיתובוטו ךיתואלפנ

 :ךל וניוק.םלועמ יב ךדסח ומת אל יכ םחליהל
 :דעו םלועל דקת ונ?לס ךטש אשנתלו ם?ורחיו ךר;תי םלב לעו

 :ךתירב ינב לב םיבוט םי.יחל (םותחו הליעבל) 'בותכו
 ינתעוטיי לאה)בוט י? םלועל לחנה לקש וללהיו הלס ךורוי םילסה לכו
 :תודוהל האנ ךלו ךויש בוטל י;;התא ךורב :(בויטה לאה הלס ונתרזעו י:

 .דקע לאךשל ל; לעו ונילע םקהל רסחו ןח םרח הכרבו הבוט םולש םי;ע
 יני-ללא לל ונל תתנ ךינפ רואב י? ךינפ רואב דחאכ וגלב וניבא■ ינסרב
 ךיניע? בוטל .םולשו םיתו םקחדו ה;רבו הקדשו דמה תבהאו םי:ח תרות

 ?י תע.לכב לא־^ל לקיעיתא ךרבל
 תורמ המחנו העש: הבוט הסנרפו םולשו הכרב םייח רפסבו
 ךמע לכו ונחנא ךינפל (םתחנו הליענל)בתבנו'רבמ'תובוט י"יי ׳
 וטע תא ךרבמה י; התא ךורב' :םולשלו 'םיבוט םייחל לארשי תיב

 :םולשב לארשי
 זילאזנו יריצ ר ףי;?ל :?ל ןויכינ'י6' יומא ןוצרל ידלי

 טהגךתס םלעתת לאו ונהלפת ךינפל אבת .וניתובא דדלאו יןעהלא
 ןיי•" ־נ ףריה ץד טיט זנוא איירפ רעד גוא טייקטוג ןייד ןופ זגוא גיטעז הרות ץיד
 טינ ריט ץבאה ריד רעדגוז גוא ט־ויסיג עלא ץא לארשי איד וצ לחומ'טסיב אה ןעד
 םאוו גיניק.רעדטאג וטסי3 טביולג ״״<דיינ ןייז לחומ זגוא לאז רע ניגיק ןייא וזא
 ץפ תוריבע איד לחומ זיא גוא תוריבע ערעזיוא וצ טבינ ראפ גוא לחומ זנוא זיא
 ץא זיא רע ראןעלא ןדלוזע ערעזנוא ץראפ רעביא טלאמ גוא לארשי קלאפ ץיז
 •גנובענ רא$ ןופ גא? םעל ניא לארשי ך טגיילייהרע טלעו״ו רצנאג *דל ףוא גיניק
 שסיאז נוא הלפק רעמוא ריד ראפי זעמוק'זאל ךיד טעב ךיא טאג ךזנוא ונד־ולץ

 מ ייפ*'0קסי''
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 זןנימיו
 ו ,םי

 רופכ םוי תלפת
 םיסובא יסלאו וניץא!< י זןי#ל רמול ףרע יקקו סינן> דע וג$ ןז#

 י :ונא?ח וניסמאנ ונחנאלעא ונאזןח אלו ונחנא םיקל*
 .ונמנ •ונ־ךז .וגע#דדן .וניומ :יפד ונרבד.ונל!נ .ינךנכ .ונמ#א
 .ונךכ9 .ונעאנ .וזק? .י# •ט?!? .על ונ5גמ:ך^וגלפ9
 הנ^^ת .טיגןת .ונלשל .ונ^ .טץ8ד :ףרע ונימלר.ונךךע.ונעק?.וגרע
 א?ה לב ל5 קירע התאו .ונ? ,דוק אל] םיכומה ףדפדמו זןיתוממ ונ־וס

 5 ונעגרה ונחנאו תיקע ת^? יכ ונילע
 לע אלה .םיקחזןי ק0 זץ$ל ־?סנ הע םורמ בקוי ףי^ל רסאנ הס

 הלענ . :י^י "י*״* "־י??"
 םיערופל די ןתונ התא ,ל? ידלס תומולעתו . םלוע וס עבוי התא

 ז|" 1 ׳1 ןחובו ן9כ ידדח לכ ^?וח הע1א :יח
 ץאו .־ן^מ 'םלענ רבל ןיא .בלו תוילב

 _;י ףי#?3 !וצר יה;ןבבו 8 ףיניע ינע? ר^נ

 דעמינפ תוזע ריק טינ קקיז רימ קי י" ז"" שעביג רעזנוא ןופ ץלוה ראפ טינ ץז
 ערעזנוא ןופ םאנ גוא טא}ךזנוא רד רפ ןגאז טינ ןנאקרימ.ץקא ןטראה טיט םינ נוא
 :טגייניזג אוי ןבאה רימ םךעיינ טגידניזנ טינ ןבאה ריט בוא םיקילע ןניי!ריט ץיעטלע
 טביורינ ץבאק ריט י*" םשלעפיינ ץבאה רימ יי־ טגיללוט׳ינ ץבאה ריט ונמשא
 םער טמירק ראפ ץבאה רייט "־"•י דייר ע־רעד םעךינ ץבא׳ל ־וימ י*" "י־י
 גנוגיליוו טיט תוריבע ןאזןינ ץבאה ריט ייי שגידלושינ ץבאה ריט י״״־ייי בערי ץטבער
 ״ ״>■ ט״קצ׳לאפ טיט שןעהאב דןין ץבאה ירימ יק״ ייל״ טביורינ ץבאה רימ י״״י
 רימ י״ל טגאזינ ץניל ץבאה רימ י"׳־ םטכעלטי טימ ןישאראב דקז ץבאה רימ
 רד ץבאה ריט י"" נ:ונעפזעךךיוו טיט תוריבע ןא?נ ןבאה ריט יניי־־ טעפמיינ ןבאה
 רפ ץבאה רימ "יי בעיי ןימיבעו םעד ןופ םרעק״יג 6א ךיז ץבאה ריט י־ייי טנירא?
 טגידיילאב ץבאה רדנ י־ייי גנוליוו טימ תוריבע ןאטיג ץבאה רדב ״׳״ םמירק
 טד? י תוריבע ןאעיג ץבאה רימ יג״־׳י ץקא רעזנוא ט־ואהינ ץבאה ריט יייי "•"ק
 ץראוויג ט״נידריוו םוא ראפ קקיז רימ י*"" ץב־וא־ז ראפ ץבאה ריט י״יי" חועעף

 *:טריא ראפ ץראוויג ריט קניי!םודו י""" טריא ראפ ץבאה ריט י""
 גוא םבחינ עטינ עניד ןיפ בוא תועט ענייד ןופ מ־ועקינ 6{י ץבאה ריס וי"■"" ונלס
 טמיק םאוו סעלא רעביא טכעלינ טמיב וד נוא ;זניאוצץביילגץיק_זיאםע

 ־ ׳ חט# טסוט אוד קד זנוא ףיוא
 לזה םאוו יס" הכ

 רעל ריס
 ליואוו וטסייוו ץנאזעטקעלפנא

 םאר קמ םגאו הליענ י1 יסאי קכ ם-אז החמ גרא זקומ תירחש תיברע

 • - !זיי״ ץ׳ז * י ־יי י'די " : ׳ ^ י ־ז
 ץלאז םא\ו נוא לטיה ץא טציז אל רעל• טא; ריר ראפ ץנאז ריט ץלאי
 ראוו'ראפ .םיקחק טקיה םאו) ליטיה ץא טעור םאר ריד ראפ ןיייי¥

 הזרא
 ז ןופ גנוליוה *פ יל וטסיייו ךיוא טלעוו
 ץךעטאק.עלא טסבוז וד ""י ״* טבעל םאון
 ;יד ןופ ןעקנאדינ 'ד טסבורפ ת ליוב םעל
 ן ץיק.אעינ זיא םע .ץצראה םעל ןופ גוא
 3 ץיק אטינ זיא םע נוא ריד רפ ןופ גנולוה

 טאלנוא טא;רזניא רילרפ ןיליוו'די ןייז לאז םורל ק־י ץניוא ענייל ןינעק גנוג־ואכ

 וצ טנאה ף שזכביג וד יי !"יי הוץא
 עטכעל ץיד גוא 'םיעםיוכ ד
 לבקמ 'טקעדטקיג םייוא זיא םנאה
 ןעוט םאוו ןיז^מנעז? איד ץי!אי*

 ךנוא טאינ מא' '" יניסל" הבוזעה
 טאג
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 רופכ םוי תירפח

 וניתונוע ל*> לע דןיג
 ק#עמ'
 ונלןקתו
 המלע י הבושתס
 םיעאכ. ךינפל

 יחוחינכו
 ץק ןיא .תלסא רס%
 ןיאל .וניתובוח ישאל

 ל1דםח)ונילע.םדר^.ונךךוב,אי,דלאו ונזא,א
 לע לע וא ־ואכידו .טיתאמד ל? לע יא
 :וניעצפ ל? לע וא חלפתו לודקסו-יניתונוע
 .ךוצךבוסעאב ךינפל ונאטחק אטח לעי ן
 :בלה ץמאנ ךינפל ונאטחש אטחלעו
 :תנת ילנב ךינפל'ונאטחש אטח לע
 * * * דטבב ךינפל 'ונאטח,שי יאטח לעו

 :םיתפש
 :ת1יךע יולגב ךינפל ונאטחש אטח לע

 חוחינל ר§סס
 עדוי התאו .ונתמשא

 מ תירחאל
 ד •• 5 • וז • ן ז•• ; :

 הז? ונא הז? .ונתחילס

 תעדב ךי^פל ונאטחש אטח
 ":המימבו

 :הפ רובדב ךינפל ונאטחש יאטח לעו
 :ער תאןוהב ךינפל ונאטיב אטח לע
 :בלה רוחרחב ךיינפל ונאטחש אטח לעו

 :תונז תדיעוב ךינפל ונאטחש אטח לע
 :הפ יודוב ךינפל 'ונאטחש'אטח לעו

 דיו? זא שנידעליג ז?וא םסאה שא)•
 עלא *ץוא רד ר? ןנזנעקאב ןילאז
 רא!נ ץלאז ריזנ ך? דניז ערזניא

 שנעה עךעז?וא גנוביחיץפ ןד"©
 םיז? ןגנאמנא זנוא טתלאזיד מ*
 םורך רפפא רעייש יוו וזא האושתו■
 ןנערה'העו#ת$ לבקמ זעא יטסיב•
 .טגאז? םסאה ח םאוו דייר עגייד
 דעייש ד ינז דנע.ןייק_זיא םע,ול חי•
 םע גיא דלי# ערזעא ןזש רעפפא■
 טייקיששענעז יד וצ לאצ ץיק.זיא
 ריס זא 'רסולב דלי# ע־ועזעא ןיפ
 ףיוא תונ3ךןר ץיז בירקס ץלאז־
 ץיק.םאד טאה תורבע ערעזנוא■
 רעזינוא זא טסייוו יד נוא שי? לאע
 םורד םףעוו ינוא ץדאז? זיא ףוס■•
 .ג?ו3ענ רפ רזנוא מ־רעסינ וסוקאה
 רעזעא זיא םאוו ריס ןעןיי!םאון

 ן־בעל

 ןיי1 רפ3ס טסלאז את זא ןירעפלע ערעזןוא ןופ
 א ץעענ ־ואיש םזןלאז גוא םיאעח ערזנוא *ץוא
 ןייז לחומ שסלאזיהא תוגוע ערעזנוא ףיוא ז?וא

 :ם%ש עלעזניא *ץוא ז?וא
 6ץךניזיג ץבאה ריס סאוו דעז יד 'ףיוא -" לע
 *ץוא יניא .ןליוו ןיסיס רדא םנוא סיס ריד רש
 םי© ריד רפ םגידןןינ ץבאה ריס םאוו דניזיד
 ץ?אך ריס םאוו דניז ך *ץוא .ןינחאה ץק־לאפ#
 יל ףיוא גוא .טפא#?עםיוו ןא רד ראש טנידעזי?
 דימ םיס רד רש טנדעזי? ;יבאה ריס סאוו דניז

 ץ?אה ריס םאווד;יז ד ףייא .ץצשעלאדץפ
 ןעןוי? ןקז ריס םאוו םער טיס רד ריע טגדנייינ
 ץבאה ריססאוו דניז ד ףיוא גיא .התע קאי ייב
 ןיפייא קקיז םאמ 'דקז טיס יד ראש םעדעזיג.
 ץבאה ריס םאוו םד ניא ץראוץנ ןאקנ זזיייראב
 ריס םאונ יה ד ףיוא .#קגךאןראש ץא ןיאז״ד
 רדא שץא#גע0יוו םיס רד רפ טגתניזינ ץבאה
 דיה םאןו יניז ד ףיא עא.טייק_יטשאהקלא# שיס
 .ליוט םד ץפ ץרית םימ רד רפ םקדניזיג ץבאה
 ףיוא נוא' .ץ&יינ םער ץ־וא? טיס ריד ראפ טגילקזינ ץבאה ריס םאוו דניז ד ףייא
 ד?יז ד ףייא • ןדאה ץפ גנוטיארט שימ רת ראפ 'טגידניזיג ןבאה דיס םא'ץ דק יד
 םא־ץ דמ יי *ץוא *א .חונז 'ץפ גנוניסעעב טיס־ות ראש 'טנידץזג ץ?אה'ריה םאמ

 ךוכ ׳ר פ־םקס
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 רופכ םר תלפת
 םידה לוזלזב ךינפל רנאטחזע א^תלע

 :םירומו

 ג ־מ ,רזוחב ףינפל
 י ינפל 1ונאטחש אטח לעו

 תאמטב דתנפל י ונאטחש * אטח לע
 ־־ : \ 1 ▼ ע •יי• * -

 :םיתפש
 :חפ תושפטב ףינפל ונאטחש אטח לעו

 :ערה רציב ףיבפל ונאטחש אטח לע
 םיעדויב ףינפל'' 'ונאטחש "אטח לעו

 :םיעדוי זאבו
 חלס ,תוחילס הולא'םלכ לעו
 ן ונל רפכ .ונל לחמ .ונל

 :בזכבו1שחכב ףינפל ונאטחש אטח לע
 :דוד# תפכב'דזינפל'ונאטחש'אטח לעיו

 :ןוצלב ףינפל ונאטחש אטח לע
 בחש אטח י
 *ערה לעו ▼ ▼ ¥ ־ 1 י•

 חלדמל
 המ ונלסח המ ונדו
 תמ ונחכ המ י
 רמאנ המ *ונתרובג
 יהלאו וניהלא ץ זץנפל
 לכ אלה וניתובא

 ןיאכ םירובגה
 .ויה יאלכ םשה ישנאו
 עדמ ילבכ םימכחו

 *לכשה ילבכ םינובנו
 והת י םהישעמ בור יכ
 ךינפל לבה םהרה ימיו

 םדאה רתומו
 ןיא*1 המהבה
 ג לבה לכה

 כ

 םד ןופ ןנעקאב טיט ריד רפ טגידניזיג ץבאה ריס
 טגידנימג ץבאה ריט םאמ דגיזייד ףוא * ליומ
 ףיוא גוא .ץרעגסוא רדא ג>למוטומטיט ריד ר?
 טימ ריל ראפ טגידניזיג'ץבאה ריט םאמ דניז יד
 דניז יו ףיוא .רערהער נוא ןירעטלגן ןייז הזבמ
 ןכעמש רפ טיט ריד רפי טגידניזיג ןבאה ־אנ םאונ
 ץבאה רימ םאמ דניז יד ףיויא גוא .ןטא}םטאנ
 יד ףיוא .דנאה רקראמש טימ ריד רפ שגחניזיג
 עניירמוא טימ ריד רפ טנידניזג ןבאה ריט םמ דניז
 טנידניזג ןבאה ריט םמ דניז יד ףיואינוא .ץצפעל
 דניז ך ףיוא.ליומ םד ץפ טייקטייראנ םימ ריד רפ
 .ערה רצי ץטימ ריד רפ טגידגיזיג ןבאה רימ םאו)
 ראפ טגידניזיג ץבאה ירימ םאמ ידניז יד ףיוא נוא
 דניז טיט נ'יא ןירניסיוו ןעןייז םאמ דניז טיט ־ויד
 ע^א רביא נוא *נ 'למ :ךילניסיז!טינ ןענייז םאון
 ראפ "לי ׳ילס םורד גנובעג רפ ןופ טאג ןייא וטסי?
 :זנוא וצ רפכמ ייז דחומיזגויא אייז ינל ל״י זנוא בי$
 ריד רפ טגידיניזינ ץבאה'רימ סאו;דגיז יד
 ץבאה ריט םאמ דץז איד ףוא בוא .ץ,
 ץבאה ריט םאמ םעד טימ ריד ראפ טנידניזיג
 ץבאה רימ םאמ דניז' איד ףוא .דחוטי ןמיוני}

 ¬וא? טגידניזג ץבאה דיט םאמ דניז יד ףוא ינוא .גנוטעפש טיט דיד רא? שגידניזיג
 ריד י * י י ׳י ¬

 מאוו דאנינ רזנוא זיא םאוו ןיבעל
 דיא סאוו טייקיטכעריג רמוא זיא
 שפאלק רמוא"זיא םור ףליה רמוא
 סאוו.טייקדא5ש רעזנוא זיא םאוו
 רמוא טא;יריל רפ ןגאז רימ ןנע!ל
 ןיעטלע ערמוא ןופ טאנ תא טאנ

 רפ ןענייז עקרא*^ עלא ראוו רפ
 םארו טייל יד י תא טשמ איוו ריד
 ייז זא ךיילג ןעגייז ם# ןייא ץבאה
 גוא טלעוו רד ףיוא ןעווג טינ ןנייז
 ץבאה'ייזזא ךיילנ ןנייז ע;ולן> יד

 רפ ך גוא טפא#;עםיוו ןייק_ 'טינ
 ךנייז ייז זא דזייילנ !עיז ענילנאט^
 ךופ בור םאד טדע״יינ ילכ£ ןא
 יד תא רעל ןעגייז'קדעוו ערעייז

 ־טסינ קניי} אייז ןופ נאמ בעל
 :ע;יךעביא םאד גוא ריד ראפ

 רעסעב זיא שטנעמ ןייא םאוו
 ךעד ט^ינ ראנ זייא הןהב ןייא ןופ

 טייהדאנ זיאץלא
 התא
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 רופכ שוי תלפת
 ^תמבואשמבךינפל ונאטחש אטח לע ^ונא תלדבה התא
 לכאמב ךינפל ונאטחש אטח לעו והריבתושאימ 1

 ו״יי יימ ■$81 * ל?^ *$^3*
 ג ןורג תדפלב ךינפל ונאטחש יאטח לעו :־ןל ןהל המ קלצל םאל
 תישב ךינפל ' ונאטחש אשו לע וניהלא יי ונל ןתתנ

 :וניתותפש •!־יי !״־״;ס־ןי קא הבהאב
 :ץע רוקשב ךינפל ונאטחש אטח לעו

 :חצמ תוזעב ךינפל ונאטחש אטח לעו תחילס םוי תא .הזל
 תלס .תוחילס י יהולא י םלס לעו םוי תא .הזה ןונמ

 ׳ :ונל רפס • ונ1? לחמ תבל י .הזה שרק ארקמ
 ;ל1ע תקירסב ־ךינפל ונאטחש אטח לע החילסו הליחמו ץק

 נ.שאר תולקב
 ;ףרע תוישקב

 םאוו יניז ד ףיוא .גנוצ םד ץ,פ שייקלייב שימ רד דיישיג םא טסאה ת ׳ילינה התא
 ךלדנאס רזגוא שימ ריד.רפ שגידניזיג ןיבאה רימ בייה ןא ןופ ןי^שנעמ שער
 ריד ירפ טגידניויג ןיכ אה רימ םוו דניז יד ףיוא גוא ןופטנעק,רעך םהיאטסאה גוא
 יך ףיוא .םירושיא ;ופ ןקנירט טימי בוא ןיסע שימ רפ ןייטצ? ןענעןי לאזרע| בייה ןא
 .םיולןר טימ ריד רפ שגךנייזג ןיפאה רימ םאר דניז םאוו ןנאז רד טעוו רעוויןעד ,ריד
 שגידנייזיג ;יבאה רימסאוו דניז יד ףיוא בוא 'ןטעג שטנעמ ץיא ןעווקי״ים״י וטסוט
 ףיוא ;זראה שאל גנוקעלשש סיוא יד שימ רד רפ רידי רע,טעוו םאוו טכעריג ויא
 טיט רד ראפ טגדניזיג ץבאה ריט םאוו דניז ד ןבע^יג זנוא שסאה ור נוא'.ץבעג
 רימ טאוו דגיז יד ףיוא בוא .ןיגיוא ד גנובראפ רפ ןופ גאמ םעל שאג רזגוא טאג
 ערעזגוא ץפ רייד שימ ריד ראפ שגידגיזיג ץבאה גנובעג ראפ ןופ שיד ץיאי גנובעג
 רפ טעדניזגןבאה׳רימסוו דניו יד ףייוא .ןיעפער ריט יד? דניז עלעזנוא עלא ףיוא
 דגייז איד ףייא גוא .ןיגיוא ע^תרעפאה שימ ריד ערזנואגנוביור ןופ ןדיימ רפ ןלאז
 ראפ טיט דד ראפ טגילניזי;ןייפאה רימ טאוו ןרעק.םוא זןיז ןלאז רימ גוא שנעה
 טאוו רת ד ףיוא • ןידעטש םעל ןופ םייקטייש ת גוא .ןצואה ןצ;אג ןטיט ריד וצ
 פארא םער טיט רד ראפ טגילגיזיג ץבאה 'ריט טימי

 תפ טגיךניזג ןבאה ריט שאו) דיגיזייד ףיוא נוא.הךוח רל ןופ ךא;םעל ןיז ץפץפראונ
 ץ^ירש? טיט ריד רפ טגדניט ןבאה ריט םארל דניז ד ףיוא • ץטביךשיאפ טיט ריד
 דצ ץליוא עמי§ טיטרידרפ טגדגיזיגןבאהריטטאוודניז ךףיואגוא .ןילעזיג ןייא
 " הן!צוח טיט ריד ראפ טגדגיזיג ןדאה דימ םאץ דןיז ד ףיוא .ןאמילא םער ץ*ע$
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 חלפת
 םיברה דןימחרבהתאו םילמ תצירב ףינפל ינאזע^אזמלע
 ^ל' יב טלק ףינפל ונאטחש אצת לעד
 תתחנהב ץופחת ןאן^ ת1מבש? ףינפל ונאטחש אטח לע
 יי וטמך רמאנש.םלוע •ם#! תאנשב ףינפל ונאטחש אטחלעו
 יהארק וא^מס?
 רסאנו :בורק ותויהב *בבל ן1המתבלןי.ןפל ונאטחש אטח לעו

 :ונל רפ5 .ינל לחמ .ינל
 :הל1ע םהילע םיביח ונאש םיאטח לעו
 ןתאטח םהילע םיב;ח ונאש םיאטח לעו
 וברק םהילע םיבדד ונאש םיאטח לעו

 :דרויו הלוע
 םשא םהילע םי?דד ונאש םיאטוד לעז

 :יולתו יאדו
 תכמ םהילע םיבדד ונאש םיאטח לעו

 :תודרט

 בשי ויתובשחמ ןוא
 לאו והמחריו ץ ילא
 :םולםלהברי.יכונדדלא
 תוחילס הולא התאו

• • . • 

! •• •• 

 תמאו דסח ברו
 הקורו בימיסל הב־ךמו
 דד שייקמיראב רד ליפ ריד שימ ראפ טגתגימנ ץבאה ריש םאר דנר יד ףיוא גוא
 אוד קד זנוא רביא דזיד םעראב ריש םאר דנר אך ףיוא .ץקא ץטראה טיש ריד
 ווש גניבראר רפ ץא טינ ששדעגב סיפ יד טיט גנופייל טיט ריד רפ טנידניז? ץ$אל
 טטיראפ טייפ# םן יוו טלעוו דד ץבאה ריש םאר דניז יד ףיוא נוא .זיי? אוצ
 םיא'ןאק ןעט זא םייצ רד זיאישא? םאוו דנר יד ףיוא .חולי?ך טיט רת רפ טגתניזינ
 םייצ רך ץא שאנ ןא שפת ,קיפיג עקיאפ טיט ריד ראפ טגילנרינ ץבאה ריש
 מ־י בדע• 'י־״ני :שנעהא;זיא ר? זא ץבאה ריש םאר דנר את ףיוא גוא .חקובטי
 ןיפראר יעווא לא'עקך רעדי־יי ףרא .טייןיטנייפעטסיזשוא טיט רת רפ טגתניזינ
 ש שע;ט וד ינוא גערו ץמבעלטי ץר טיט רת ראפ שגתגיזיג ץבאה ריש םאר דע!ת
 לאז' טבער םוא טיש זיא םאר םעך בוהא טראצאב טינ ץבאה ריש םאר םער
 נוא ןקנאלייג עניי1 ץפראר קעווא טנידניזיג ץבאה ריש םאר דניז ת ףיוא גוא .רבה
 טאנ וצ'ץדעק,רעדייי יזיז■ ראז רנ? :ץצראה םער ןופ גנוישיט רפ טיט רת ראש
 רביא ןשגתאב רד יזיז ר? םער קניר ריש םאר דיז את־ףיוא נוא ״״ למ
 וצ'ןאמ הלושה לאן רע בוא םיא ףרא נוא .רפ81}ד;ארב ץא ףיורד גידלוט>
 .ןבענ רפוצטועט רנ;'ןער טאנ דנר ץיא ףיורד גידלוש'קנייו רימ םאר דמ ת
 ראפ 'ץפ טאנ ןייא שסיב וד נוא גתרוטי קיר ריש םאר דנר ת ףיוא נוא ■רע^א
 ץיא גוא רןירעז םייל ןייא גנובענ ץא ףיורד טנניירב רקוע ץא םד ןברקא *ץזרך
 םער טרעגנייר רד רק רניטרברד ת ףיוא נוא .החנט ןייא ןאמור.'}ץא בוא הלוע•
 טרעט גוא דאינגיטרעמ גוא ןיראצ ןש? םר ןב־ןקא ףיורד גתדוט׳ ןנייז ריש םאר דניז
 זא שטליר אוד נוא ץגיטיגא* יצ ףרא דערא דנר עסיוויג ץא ףיוא טנ-ניד}

 : !איד טאה קש םאר םיריג טינ סייוו קש םד ק_שן ןייא
 טגנייה אד רעד רעפפא דלוט■ ץא ץפתיג ןא טךעווסאד נוא ןא?ינ הרי?? ןי'א

 רמולכ
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 חלד־גי
 זיזהפת

 תוקלמ ם!קלע םיבדד ונאש םיאטח לעו םיעטאותבושתכהתא
 ♦ םיעברא ך ין ך ^ ן

 ה״ם ־*לע םינ;" **סימ" לעי

 תרכ םהילג? םמיח ונאש םיאטח לעו םאנ ינא יח םהילא
 י , י י ׳: ירירעו ' ץפחא םא ,דוהי ינדא

 :ןיד תיב תותימ םא יכ עשרה עבראסהילע םמיח ונאש םיאטח לעו ייי ;׳ יי^״1

 _ל_ י •4>לי •••־.•־. יי - י * / 1*: יריו״# ג •ר י למ •וי חז ו לע ,קנחו .גרה .הפרש ,הלמכ ?י1? ^2 ב*׳?
 זז;

 םכיכרדמ
 תוצמ ילעו הישע תוצמ ז,־!
 םוק הב ׳ש״יש 'ןיב השעת אל
 .השע םוק"הב ןיאש ןיבו ."השע תיב ותומת המלו
 ם״לנ םןיאש תאו ונל םילמ תא ץפ״ל רמאגו :לארע׳;
 םונרמא רבכ ונל 'םיולגה תא .ונל םאנ עשר תומ ץפחא

 תאו'.םהילע ךל ונידוהו ךינפל ובושב אולה הוזלינידא
 םלולנ םה ךינפל ונל םלולג םניאש רמאנו :התו ויכרדכ
 ויב טינ םיא שפארטטיךרבתי םשמ םאד רסולכ בוא ןאט הנוטית ןילאו םיעשר ך
 מא טגילניז} טאה רך םד םיווינ ראוויג טרעוו רע םיעשיך איד זא 'טינ טסרענאב וד
 ןנייז ריס םאוו דןויז יד ףיוא גוא .ןב־וקא טנניירב טייטש'םגן םוראוו ןבראופטי ןילאז
 יניז יד ףיוא נוא .קעלט׳ עסיורגףיורד גידלוש יוו רעוו# ךיא ייו ונז גאז ןבירט׳יג
 גויא .קעלטי עצרעפ ףיורד גמרוטי ןנייז די!? טאוו זא דגאב ךיא ביוא בער טא;ךיא
 םעד ףיורל גיילוטי ןנייז דיס'םאונ דניזיד ףיוא ךיא טרעייג ןב־ואטטי לאז ע£ךרד
 ריס טאוו' יניז איד ףיוא עא .טאנ ץפ טיוט •ועדייו י לאז עשךרעךזארעגא3
 גוא ץ־!א\ ענעטינשינ פא ףיורך גידלוש קניי! גוא געוו ןישכעלט* ןייז ןופ ןירעןכ
 ריס םאון דניז ך ףיוא נוא .רדניק ןא 'ץבראטטי טדעק.יניש יניע .ןבעל ץביילב לאז
 םער ןופ תותיס אייר־שריפ ףיורד גי־דלוש ןענייז ןינעוועשבעלש ערעייא ץפ רדיוו
 ןנערב רפ וצ ח#יע קנייטטי רפ וצ ■ילד* ץר תיב זיוה 'ןיבראשש ריא טלאז םוראוו
 רעד וצ נוא ?*יי דרעווש טיס ןיגאלטי רד וצ "י טיישש ךא}נוא.לאךל׳י ןופ דניזנ

 ףיוא ןעוויג ר3יע ץבאה ריס א״ם םע .ץתעוו ךיא רע}אב טנאז טאנ ןיבירשיג
 איי לאי ןעמ םד ןי?אבינ ןענייז רימ םד היצמא ר? עטלו םעד ןופ'טיו£ םער קד■
 ןיטאבינ ןנייז ריס םאר הוצסא ףיוא רדא איזיןאט ןיזאל ראפ עקךרעך זאל ראוו
 אייב רד תא םנז אייס םע ׳ינ מ־ש ץנ ,ןאש וצ טינ עגיינ
 אייטטי ןיטאבינ םינ תא אייב רד םד אייס םע רדא םע אוט נוא ףיוא אייטטי ץשאביב
 ץ3אה רימ םאר ז?וא וצ ןנייז טקעלפטנא יד תוריבע יד "5 םע .םע אוט נוא'ףיוא■
 םאץ .ה־ויבגז ץיאיתא שאר ןא טןכעלפשנא טינ ןענייז םאוו ידרעדיא ןעוויג רבק
 ךיוא ־רד •ק טגאזייוגנאל ץוש ריס ץבאה ןעווינ רבוע ץבאה רימי זא ץסייוו ריס■
 ביוא םינ ץסייוו ריס םאוו ןיהאז איד ףיוא נוא אייז ףיוא ריד וצ טקןראב ריס ץ״באזז

 םע ׳ר • טקס
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 רופכ םוי תלפת
 תורתסנה רמאנש רבדי,םיעודד
 ונינבלו ונל תואנהו .וניהלא ?ל
 ירבד'לב תא תושעל םלוע דע
 ןחלס התא ייע :תאזה הרותה
 ןולשי יטבשל ןלודמו לארשיל

 .הל*ע1*י ,ן

 תוממ ץפחא אל פ
 תוהי ינדא םאנ תמה
 תתא יע:ויחופישהו
 ןלסמו לאר^;ל ןחלס
 רוד לבבןורשל יטבשל

 ו לחומ ־הלמ
 • •• . ו •• ••

 ן *
 :חלוסו לסומ יןלמ

 רפע ."יתדלונ !ח ולאכ יתרצונש ו^כעו יארכ ליא יתרצונ אלשיייע ,יתלא • __ # ׳ • •
 השוב אלמ ילככ ךי;9ל ינא יכה •'יתחד?כ רמוחו לק לכ? ינא
 תא^ח״ו המו דוע אטחא אלמי יתמא יהלאודרלא " ףינפלט ןוצר דלי, .המלכו

 ׳י־י תייל "■יי :םיער םנלהו םףוס: די לע אל לכא םיכךל ךימחרכ קוחוק ךינפל
 ימיכנו םודס יש?נ יללקמלו הן?־מ רכוס ית^עי ערמ ינושל רוצנ ,יתלא
 ילכו .־ימי?;ףודךת ךיתוצמכו ףלרותכ י?ל חה9 .לתת לכל רןנעינ

 חור יג?? ןדנכ ויה: :םתבשחמ לקלקה םתצע ־יפה הרהמ הער ילע םיכלוהה
 .ךמש ןעמל השע :יננעו ךנימ:העישוה ךך.ד: ןוצלה:ןעמל *• החד יי ךאלמו
 ןוצרל ויל: :ךתשךק ןעמל השע .ךסיית ןעמל השע .ךנימי ןעמל השע
 תשעי_אוה ויקודמכ םולשל השע :ילאוגו ידיצ ״ ךיג?ל יכל קלהו יפיןלא

 ¬יני !י" ■הי • ןמ(!ודלאן לאלש:לב לעו ונילע םולש

 טקעלפטנא ייו ןנייז׳ריד רפ ,הריבע ןייא חא םע
 לחומ זנוא טסלאז ח זא ריט ןטעב ךילגיםימ נוא
 הרות רעד ץא'ץבירשי; טיישש םע אלו וזא ןייז
 ןאט טאנ טעמ תוריכע ע;ענךאב רפ את זייי׳י־מ
 ןגאה ץם״מ רימ ס\ו ןכא; ך רגא "ל״יי טפשש#
 ערזנוא גוא רימ זא ןעומ; ינק? ךיז ףיוא י ריס
 הרומ רד ץא םאוו ןאט גיגייא ףלא ץלא;רד ;יק
 את וצ טםגי;רפ את ןמ, .ץראווינ טגאזיג חא
 ןופ טכעלשייג םוצ לחומ טטיב ןיילא אוד לארשי
 רדנוז ינוא ינל ז" ז׳ייל״י דריבי;עלא ןיא לארשי
 לאז סאמ םלעמ רעד גיניק ןייק. ריז? ץבאה ריד
 דניז ערעזעא ןיכע; ראפ נוא ןייז.לחומ זגוא

 זאל גוא ץ;עמ עטכעלש עגייז
 ןייא ךא;נוא ־""יי ,ץיכעל ןביילב

 שי;רעגאכ ךיא ןעל טיישש קוספ
 סיעשי יד)חש ץיא ןופ טיוט םעד
 ןא איוז ןירעיי !ינעל רעייז אייב

 טרעק טועיי; ׳(םיתש ןישוריג
 י"" ינ ןיגעל טביילב נוא רעדימ

 לארשי ך וצ םסביג'ראפ ת ןער
 ץא םיטבש יו וצ לודומ טסיכ גוא
 ןבאה רידי רעד;וז גוא תורוד עלא
 טלעוו רד ץא"גיניק ןייא טינ רימ
 לאז גוא ןייו לחומ זגוא לאז םאמ

 :ץילא ת טוע,יי; :ץילא את ראג ץבעג רפ
 טרעמ טינ ךיא ץכ ץפאשאב ץראוויג ץכ ךיא רעדייא ׳""י• *לע י־ טאנ ןיימ יסל$
 שי;טלאמ ךיא זא ךיילג חא ןיפאשאכ אוי ץכ ךיא זא טרך;וציא גוא יי״׳י
 ץב ךיא י^י טיופ םענייש ךא;ןנש לכש דרע.ךיא ץכ ןנעל םעעימ ייב.;פאשב ץראון
 טא; רת רפ ןילימ רד ץיז לא;םע,ייי דגאש טיש יופ חא איז םאמ ילכא איוו ריד רפ
 םמ נוא רת רפ ץגתגיז טי; רעש לאז ךיא זא ץךעטלע,ע;יימ ןופ טאנ גוא טאנ ןייש
 טייקסיראנ רך ליפ )ייו טיש ןיקעש םיוא וטסלאז ריד ראפ ט;ת;יח;ץוש בא.ד ךיא

 :טידדקנאלק עשכעלש גוא םיידוסי ךרת ט';רעבא ,



 ךלשל :קד*:ט תורבו תלעפ לבלו לבתו תדסי. .שארמ םלוע קננ© התא:
 םלוג .הגונ קליזהו ללא תמירג :םולוינפ לע ךשחו והבו והת םלוע * ־
 •חעמ חגיגן חגז ךרלד :תדקפ יחוא תעדל ץע לעו גלד{:המלאה ןס ךתינבה■
 ךבוטל טריר^־ח .וערז קכרלו וירפ תלרגה :ףפא ךרא ןעמל ותילכ אלו
 רדח? עגרכ ד החיסהו .ונממ רוס לאל ורמאי! לוע וקרפל :טקש םחבשוהי־
 תירכ קוח :חי־ואש םלועל תמש ותוכזלו .ורודל םימחל תירכ תרכז :וללמא
 ורסאי לדמ ינבכ םרשעב ועט:תכרב ע}? וחוחינ תבהאבו .ןורל ונעכל תשק

 חרז בכוכל םואתפ ןומה בא דיחי, :וב םרל,דל עיקרה'עקבה הלענו ובל
 ובלל ותליש תעלו ולעפ ךךושב תרפה ךסעכ :ד^חל ריאהל 'םידשכ רואמ
 םת שיא ועזגמ :רחבנ שבכמ רתמ ׳ילמ .תאצוה ונממ !ס תקל :תרקת:
 ןוילע יבו,דא םיטלש רשע שנש ול תתנ : חקל םחרמ ךקיירבל םותר האצות
 תרטע ול רתל וי,דא ללמו .דעוו ןח תדל ףל לע תמש הארקנ ןטבמ םימומע
 דרש רנכל ©ראפ:תשדק.ך!ל::של:שודקןרהא.רלעלמךרבנ םרמע
 תקדמ יב יסנכמו חנחכ .דופאו ןשח ליעמי ץד :ךסעכ רפ,ב ויתוגלרקבו
 חירי :םיליא חוחינו םריעש תטיקשו םישלל תולועו םרפ תונל־וק :טגלאן
 תרטק תעוש :רשיי תריפסו םד תקרה םילחג רועלו .תחקרמ חקור תלפק
 םלבל ־ונחל ןבא תלירענ ץוג ןלות :וניתונוע תרללמ ותש־דקו תמא תלפתו

 ־ :תכשל לאליל ךאלמל

 תדילס ודי לעו .ותמש לארשיל הילכ ילל .ןרהא דוכלל הלאילל"הנכה
 ערחילס׳ד םויל ךינפל תישל .דומעו ועזלמ ןלהא תרת :תת;ןועה ״ י ־ ־

 ישילש וילע ןיזמו דומלו ונלובזב םימי,תעבש םויה י תדובענ השעמ תרותו
 םוי אב דעי והובל©; דימת םינהנה ויחא 'ימכחו םע ינקז ךיולש :י יעבשו
 תיככ ©ש ןלשש'©ל ותוא ןיעילשמ תירחש םירופל,כ םוי ברעו) .רושעה
 שרופ אוה .תונימ ־ד יבלל שי_ אמש • ול ורמאש המ ללמ חנש;אלש ׳!ה
 אמש״סימ־ותם וישעמש יסל'יישקש םילובו םישרופ סקו .והורשקש לע ׳ילובו
 חלקל שא םוקמל םלל;התא "מ ינפל האך .ול םירמואו.1׳םולל ובלל ןיא
 תולימה? תווע :ונתחילס אהק ךד לער .טומסל ךילע ונתדע להק :תבהלש
 רעשל ותוא ןדימעמ ייה תירחש םי־וופלה םוי ברע?) .רושעה םוי אב דע
 ערדובעכליגך ו רייס אהיש ילל (םישלבו םיליא? סירל'וינפל םירילעמותדמ
 וניב ,דעיהמ תושעל רימתה שלכ תטיחש תע עינהל ץוב לש ןדל א ^

 לע.שש :,רליכטידמדמ ©צע_ קדובו הארק המיאל ,רזעה ׳ישע :םעק ןילו
 ונחנ :רהז,קש ©כ גפתסנו הלעו לכמ? דוד לוח רנב טשפו ותד םיקל הוצ־מ
 שלל תא לבקמ ד© :בהז לש ןותקמ וילמו ויל;שיקו שבלן בהז ילנב ול
 םדה תא לבקמו .הטיחשה רומגל רחאל חינמו םינש בח ט טרושו דימתה
 ריטקהלו תורנישסח ביטיהל םנ?;ילכיהל)םינפל :ותוצמב הלימה לע וקרק
 שארק יתא בירקהו אצד .תוראשנה תורנה יתש תא ביטי,דלו ךרבה תרטק
 תחנמ ,ישעו םויללל :הטפשמכ דימתה תחנמ ריטקמו)ןקיצמכ םירלאה חא?
 רפ בירקמ ד©קה רחאו, .לש ילל ללב ןידד יתא ךסימ ןיתבח תחנמו תלוטלג

 הלועה ־ " ׳יםמ■^

 ריפכ םוי <זש הדובע רדס
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 רמומ םוי לש הדובע רדס
 בירקמ ת#ה םוילו ״•*> םזוחאמ םזיה ףסמ לש םישמה תעכשו הלועה
 ריטקהו םינלה םחל דקועו,סממי חלש ףסמ לש םישמ םויה ףסמ םדוק
 ל^ ןדס ול *ףפ.ף התק שרקכו החפה תיבל דמ *ב: :יזטפשס? ןימעה
 וךי תויקנ? שדקה בהז דג? טוש?: סיט :הייארב? םעה ןיבל וגי? ץוב
 ם*?הז :גלתסנן הלע} רהזהשומ? ל?טן דר:ו בזו) דג? טשפו לח :וילגל]
 אלו וילמ!ויר:שלקן רהטי :ןבל דגכ? םויה תלובעש שיעל םיג?לו ריבעמ
 ושאר ח?ןטלו םלואה ץ? דב?? ןופעב רטוע -דה ור״מ ור? לצא הלחת ול
 תמיא? ימוע אוה :ברעמל וי#ו חלמב דמוע ןהכה) ברעמל וי^ו םורךל

 :הלותהו וילע ויךי.יתש ךסמ י־יו ילבד וילע,רמואו ןוילע לא ינ?ל
 א}א :יתיבו ינא דןי$ל יתעש? .יתדע • יתאמח .םשה א?א .רמוא דיל ־ךכו
 .יתרעשו • יתאמלש • םיעשפלו תונועלו םיאמהל א? רפ? םשכ
 םויכ י? י זקובכ יפמ זקבע השט תלוח? בות?כ .יתיכי יגא ךי#ל יתעשפשו

 :ל יעל םעתאטח ליכמ םקחיא רהטל םכילע רפכי היה
 תא םיעמוג ויה^כ הרועב םירמועה םעהו םיהכהו
 ןזוכ יפמ אצוי #רופמ ארונהו דבכנה םט*ד ד '
 לע םילפומ םיוחתשמו םיערוכ'ויהי הרהטבו הצ׳דקב לוד$
 :דעו םילועל ותוכלמ דובכ םש ךורב םירזבואו םזלינ^
 .ורהטת ם^י רמואו םשה תא רומגל סיכרעמה יגג? ןמ״מ *דק אוה 'האו

 :דקימו שיאל םלוסו ךימחר ררועמ ךבוט? התא) י
 ■ונימימ !גמה ח?ןמה ןופמ הרזעה תריטל (אוה)רונק;ירעשל)ול אבו ךרד
 םהירחאו בךעסל םהימ םיד״$> יג# ם#ןולאמ#ס באתי3 8^־1) י ~
 ארונ :תחלןוג ־י#.ד?#ון ^ ףי9 ול*<מ#ל *דחאו וגיסיל דה* חךז^ל

 -:תא^ד ימ רעואן ריגן^ס לע והערל ם# ל# אוה#:? ןיס:
 ע רכל ךירע ןיא ןאכב

 תא םיעמוג ודך#כ הרזעב םידמועה םעהו םינ־דבדו
 ןהכ יפמ אצוי שרופמ ארונהו דבכנה םשה
 ילע םילפונו םרחתשמו םיערוכ ויה הרהטבו השדקב לוד^
 :דעו םלועל ותוכלמ דובכ םט^־־ןור־נ םירמואו יםהינפ
 רושקי: וללק ץכ םיעלס יתש לקשיט תירוהז (לש)ןושל לזאזע ףיעצמ

 :והאש תיב חלקה רעש? והדימער י ׳
 ראוצב ותמיהש תי? ד??? תףוהז:לש ןושל רושק:םש לש אוהש 'ריעש? הא
 זקסו םיגרבה ויחא דרוו ותי? יחו וילע רמואו ור? לצא תיגש ול א?'י י

 , י הלות׳ל!וילע ויל:יתש
 ימי יתיכו יגד ךינפל יתעשפ .יתדע .יתאמה .םשה אנא .רמוא ה:ה ימו

 ;טיעשפלן תוגועלו סיאמהל א? ר?? םשכ אנא :ךשחק םע ןרהא ^ י
 ..ךשודק םע ןרהא ינכו יתיבו ינא ךינפל יתעשפשו .יתרעש:־ וסאמש

 בותככ "י ט׳יז^ס
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 דעכ םוי לש הדובע רדס
 ד־םל םכילע דמ;,ךה םזיכ י? .ףדובכיבס ףלכע ה*יםתהית? בוחמ

 1 ץ םןיז^טר לכס םןז^ן ר !י#רמ.

 תא םינמוא ויהשכ הרז*# םידמועה ם^דו םיתבהו
 ןהכ יונמ אצוי שרופמ ארומל דבכנה םשה
 לע םילפונו םיוחתשמו םיערוכ ויה הרהטבו השדקכ לודג
 :דעו םלועל !חופלמ דובכ םש ךורב םירמואו םהינפ
 .זז$ח ם^י רשיא)ם^ה תא רומגל םיכרבמה ר^ג ןועמ המ אוה ימאו

 :ףתיש©©?שלחלוס?ףי©חבררוע©ף}ום?התא? '־•
 בסושדייסויס

 טסשל ןיכס קלב :םעה תא©חו ותאטח תושעל ה©?ע? דק^י יחדל •ץוא
 םנ :רויד© קרז©? ומד ל3קו השיחבה חא רחא קרעו שלש בור ור$ ־ ־
 םר©©ש מ די? והימ הז םך :שורק: אלש ד3 ומלב 0ד?ל ימ ןתל הכחל
 םודא בהז לש התח© לטנו,ץוחלו לכיהה ן©ש יעיברל יכומ לע הרזעב וב
 םילחנ הן$ו חיזמל שארל הלעו הכחא הץ1 ץ?ק השלש תקת© הלק
 ברעה דמכ תושחולה ן© התדו ךליאו ךליא תמלש ןסרזח©ו חלקיו ןתדח©ש
 -דלןעב# יעיברל דכוריל לע החינהו תושחול ש* ילחכ האל© הדיךוהתבז©ה
 אל© הכה© ןפחו :הקרה ן© הקד תדפק האל© ,רתח©!ןןרת ף5 א ואייןוה
 תחר© וגיסי? ןהובל רמ ךותל ןסמתופופ© אלא תושודק אלר תאוח© אל וי;©ר
 עימש דע םישלבל שרקל סנכנו וטיזע 'זב :תרטקה ףכ אאטש?ו םאתמ
 ןער :היחשה ןכא לע סימ ימי תלכבו ןזואה יכ3 ץכ הקחמ תימי ןזואל
 דע םש ץת©©ו בלע© דצל םילחמ לע ןסמ ולבל? ףכ?ש תדפקה לב
 זדזראנ שרקל וי# ויךוחאל בשי עספ בל דוה© :ןשעי א? תיכה אלה©#
 :ת?ר?ל דן1ם© הרעק הלער לכלו? ללבתעו תקרמ ןמא^שדע לכמל
 וניהטא דללאו וניחלה ץ ףי#ל© !ץל יה; .לקכ ןהב לש וחלב© הח\ד ךכו
 םהש םוק*? ל?? לאלש? תי3 לקע לכ לעו ונילע האבה וז הנש אהתש י
 העש? =שמ זי-נעל םיכרד יר?1ע תלער ףונכל םכבל לאר ההישנ המש םא
 םעל *6)הזל הז ,־שנלפ? לא#? תי3 ף©ע ובך©ץל אלש? ול ףילע םלועהש
 םתכונזר תא הרשק דע ונקלשי הן©ב יד? ילשא לבס אלש המי • ילא

 :הדיחי תיכ־ן© ן©לוש דיכע ידע!אלו
 םוק©? דמעו'סנכנש םוקמל סנכנו וב םד©©ש י©ה ־?ה םר לטנו אצי
 ידב ןיב חכופמ ינבל ונ©© הזהו (,ךזה לכ לע וע?צא לבוטו ד©עש י *
 אלו הלעמל אל תוזהל ןוקת© הליל אלו ה©©? עבשי הלעמל תחא ץראה

 ג ףילצמכ אלא המעל '־־■׳ ז
 .עבךאן תחא .שלשי תחא .ם;תשו הדא .תחאו תחא .תחא .הנומ ה:ה ךבו
 תינהל םישלחכ ישלפה אע; :עבשי תחא .ששו תחא .ש©חו תחא י1 ־

 :לכיהב הללש ב׳לנה ןב לע
 םנ?!םינבל :רוה© קרזמב ומד ל3קו וטהש תאטח ריעש א ואיבה ותאצכ
 הלעמל תחא ־©ה םד דיסב ןויאה ייב י# ץ3 ומד© תוזהל

 ׳ר ם׳מבס עבשו
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 רופכ םוי לש הדובע רדס
 ;ףילצפ? אלא הקמל אלו הלעפל אל תוזהל ןובספ המ זימסלעל#
 ע3ךאןחדא .שיל#תסא .תחא.תחמתחא .תחא .הנופ הת ימו

 א^י, :עבשי תחא .ש# תחא .שפחו תחא

 הזהו הדק ל? לע ועבצא לבוסו ויל? הימש ןבה ןז? רמ ש לט;! דמ
 .דממל עבש! הלעפל תחא ץוחבפ ןודמדןמ זו?רפה לע ונקס

 נ ףילצפב אלא'הפסל אלו הלעפל אל תוזהל ןוכתמ הת אלו
 .עבראו תחא .של# תחא .םיה# חרא .תחאו תחא .תחא .הנומ הדד ךכו

 :ע5# חרא .שישיו תחא .שיפחו תחא
 ר?ה םדל ה#ז !ןיאב ומלל .ד#ד ריע^ה םדי לפ;ו רפה םד חינהו ץח1
 הטפל עכשיו הלעמל תחא ץוחבמ ןוראה דנמ תכרפה לע הזהו

 :ףילצמכ אלא הטפל אלו הלעמל אל תוזהל ןוכתמ ׳־ימ אלו
 תחא .שיל# תחא םוח# תחא .תחאו תחא .חרא .הנומ היה ד^ד

 :עבשיי תחא .ששי תחא .שיפחו תחא .עברא) ^

 ירב ןןכיבב אלמה ןסני ־ייעשהםד ובשי קר!מה ףותל ר?ה םר הריעו שלע׳
 חבזמה ןיב בהזה חיזפפ םינפל דמעו אבו הזב הז הפ:הפ:םךעזר!שי '
 ןרדיבב ןתו ויתונרק 'עבךא לע :תבזרעתה ם־מ תוזהל ליחתפו הרונמהן-
 םילחגה התוח:תדורזפ תיפורל שקב סממו תינופ? תיחרזמ סימ למחש
 תבורעתה םרפ חופי ובהז הלגקש דע ףלדדו ךליה בהזה חבזמב רפאהן
 תא ר- . • םלואל ץוח םודו דצל א# עשפ :םיפע? עבשי חבזמ לש ורךט לע:
 ריעש ה לצא ול אבו דעצ :ןוציחה הבזמ לש׳ יברעמ דוס:לע םתישה
 :הדותהו וילע וידי.יחשי ףסמו ולהק תמשא וילע תודנןרהל לזאזעל סלחשימח
 .לארשי. תיב ףקע ףינ?ל ועשי? ווע ואטח םשי׳ב א# .רפיא המ ־מי•
 וועשיו ואטיש םיעשפלו תונועלו םיאקחל א; רפב םשיב א;א
 .ף־ןובב י?מ ףד?ע השיט תדות?'בותכב לאיר# תיב 'ףמע ףינפל ועש?שיז

 :יי יגפל ם?יהאטה לכמ םכחא רהמל םכילע ־יפכו ׳ךס םויב יב
 ששה תא י םיעמוש ויהשכ הרזעב םידמועה םעהו םינהבהז
 השדקב ׳ לודג ןהכ יפמ אצוי שרופמ ארונזדי דבכנה
 • • 1 ע - ! •1 11 • ר ג • •* י יץ* ״ י םיר&ואו םהינפ לע םילפונו םיוחתשמי םיערוכ ויה הרהטבו׳

 :דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב
 .ודרטוה םהל רמואו םשה חא רומגל םיבךבקה ינגב ןובסמ ידמ איה חאז

 י ח־רשיו תדעל חלוסו ףימחר ררועמ ףבוטב—•*
 ר ורקפו וכילוהל לומתאמ 1מ$׳ל םינהנה ןפ דחאל ארק

 וינךרבש תירוהז לש ןושיל קלוח קוצל עיגהשכו םמש רברפל הרזג ל ל
 לנלנתפ המ איהו ידיחאל וידי.יתשב ופחךו זיןן2 ןיב ויצחו עלסב ־#כ ויצח
 והמ:ףכ רסואו םירבא םירבא השענש דע רדה יצחל עיגפ הדל ז# יד1ך
 ןעלקו םיפרשנה ריעשה לצאו ר?ה לצא ול ח:ל*"# תיב ףטע תונוע
 ןעלק ןלשבו .ס3!פס י3נ לע םרימקהל סגמ? שערנו םהירומא איצוה),

 ׳ר פ״סקכ תיעלקבב ׳
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 רופכ םוי לש הדובע רדס
 םיש;תרזעל אבי בש :הפרשה תיבל ןאיצוהל םידיא דמ ןחלשמו תועלק׳;?
 ךא)חומ חרא תש־ןפ םינהכ תלוחב תורקל רעךמל ריעשס עינתש רחא
 םכינפל יתריש הש? רסוי רסואו וקחב וחינמו •דרות רפסה ללוגו רושעב
 הגומש םהירחאל ךרבש הפ לע ארוק םידוקפה שמוחבש רושעבו.ןאכ בותב
 שלקמה לעו ןיעה תליחמ לעו האדוהה לעו הדובעה לעו הדותה לע תוכרב

 :הלפתס ראש לעו םינ׳־טה לעו לאלש: לעו
 לנמו ימר ןבל דמ טשפי וילמו ויד שדקו הליבסה תיבל אבי ודעס ןכת
 ריעש השעו וילמג ויה שדקו שבל.בהן ךמ א יאיבה גפתסנו הלע י
 םעה ליא תאו וליא תא בירקמ ךכ יראו םויה ףסוממ אוהש ץיחב השעמ
 םיפזשמ ריעש! רפ לש םחומאה ריטקמו םמפשמב םהיבטגו םתחנמו

 :ותכלהב םוברעה ןיב לש דימת בירקמ ךכ רחאו
 וילמו ויד שדקו רה;הליבטה תיבל ול אב דוע הלא לב תשעמ ותולב רחא
 שבל ןבל דמ א יאימ מת0;ו הלע לבסו ־חל בהז דמ טשש ־ "
 התחטה תא!ףכה תא איצוהל םישרקה שידק תיבל םנב;וילגרו.ויד שרקו
 דגב טשש ידמו יד:שדקו הליבטה תיבל א אב לוע!•תידרש? םינבהש

 םנבנ וילמ!יד:שדקו שבל בהז ךגכ א ואיבה גשיטנןהלע לבסו דדו !בל
 ראשב? תורמ תא קילךהלו םוב־יעה ןיכ לש תרטקה תא ריטקהל לכיה?
 א? לב? ןמ ךסמו ןיתכה תתמ רתמו דימתה תסמ בריסו *ימ םיט:
 שבלו ומצע דמ א ואיבה ב׳רז ךמ טשש יאמו יד:שרקו ותבלהב ריש
 ףשא .שרקה ןמ םולשב ותאצב השוע הדר בוט םויו • ותיב דע ותוא ןיאמו
 לח;ןהכ חלפת תעמשש ומ? !בבי :ויתלא ,,!ש םעה דשא א ה??ש םעה

 :עישותו עמשת יניפמ ןב מ? .לכיהב
 טאע האיה תאזה הנשיל א׳רתש וניתובא יתלאג וניהלא *ךינפלמ ןוצל יהי
 .הכלב תנש .הרוא תגש .םהש םוקמ ל?3 לאלש!תיב ףמע ל? לע! י:
 .הולה תנש .הרמז חנש • בוט דעו תנש .דוח תנש • ׳יעד חנש • הליג תנש
 תנש • ההנ2? חיש • דימל תנש •הלבלב תנש '.העיש!תנש .הביט תנש
 .תויממוק תנש .הלהע תגש .תודפ תמ • ןוצלע תגש • !ישש חנש • הימ;
 הלולמ תנש .י םולש תנש • ןוצר תמי • תולפת לובק תנש • תוא;ץובק תגש
 םימע רכל:ש הנש • ונצראל תויממוק הב ונכילותש המי • עבש תנש .המיש?
 תיב ךמע ם־ןמצי. אלש הינש • טיביט םיחל ה? ונכתכתש המי'•וניתחת
 תיחשמהו העמה רוצעתש ׳דש • יחא םעל אלו היל ׳דז הקניפל לאלשל

 .המב דפ ,לשא ליפת אלש ׳ל;ש .לאלש:תיב ךמע לק לעמי ינלעמ
 ונא ךירסה לעו םחומב ונא םיבל׳ד ךימסל לע יני׳אא ץ התעו ןכבו
 םיפא ךלא ןונחו םוחר לא ע ׳יתא יב םרקמ ונא ?תוחילסל!םינעשנ י!
 תלטבו יסדה יתלבב ולכ םלועה תא גחמו ביטיהל ׳דןךטו דסח בלו
 ?גפ לע יבוט לב ריבעא ינא רמאיו ךלבע השמ תלוחב בותכב .םימהלה

 :םחרא רשא תא יתמחלו ןורא רשא תא יתוגהו ?גפל .יי םשב יסאלקו
 ׳י־י ״״״״ ל״״ :שרקה ןמ םולשב ותאצב לח;ןהב היה רלהנ המ ןבבו

 *ו *"סיס
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 הנשה שאר לש ןושאר םויל רצוי
 *ד י!נ , עסייס *ן•״* ץל• נ* ,קפ ץראיץנ ןממנינ סיו־רא חא ריפב םזי ןופ עי חגשה שאר ןופ תאפי ויד

 : *1דקז ספדיסדנ ץגאז ןאנ ןילאז רמייו

 .;הרללה רדו רדל ריצ דולהלא םלועל יל ןולמל
 :אנ לא לא־ו&ל' תולהאו בי&וי1 שודק התאו

 וניהלא אוה הת א
 ץ־רענו רוב ג
 יהיו חש או ה

 ורכז
 םיניע דוה 15
 העוצר ורת כ
 האנק והז&ע מ
 רעוי ורת ק

 תמא .ותלוע פ
 תמאב ויארוקל בור ק

 י ־י־ םיקחש׳ קו^

 ץראבו םימע ב
 הבלךמ ־יהנ ך
 וארבנו הוצ ו

 י י ^ יז ״ *
 םימלוע י ח
 •• •• •• ך רתס"בעו י

 הקדצ ושוב ל
 המקנ רפא נ
 הנומא ותצ ע

 ד ז ־:

 רעעקידצ
 אשערמו ם ך

 המילב לע ץרא הלו ת
 :שודקו םורמו ארונ םיקו יח
 :ד1מ£#לךאז?ל: • לןל9 :'״

 :לוקב ורידאי המיא יריד א
 < רינ ינר?:קוב יאת ?
 :לוקב וריבגי. הבוג ירוב ג

 ףיוא בוא ליז?יה םער ףיוא םגיטלעוויג אד רע־ז טא}רעזנוא טסיב ח טי.יל* **יהתא
 לש ןש טךי?אביג הא רע .טקראטלינ טרעוו גוא קראטשי הא אד רד.דרע רד
 טאה רע,יוו בוא ן־ואוויג םג? הא וזא טערי?' טאה רע איוו וזא .םינאלז? טניזיוט'ןהעצ

 אד דד גיבייא וצ הא שענעעעריג ץיז .י ןיראיסי} ץויאשאב גנירלא ויא וזיא ןיטא^יג
 רע .תומלוע עלא ףיוא חיגשימ זיא ר? םאר ןיגיוא ענייר טאה ד? .גיבייא טבעל
 דא}ןיפלעה טינ רענייק,ןאק,םע.ףליה אד זיאןיורק ןייז ":?.שלזעגראב ראש ץא טציז
 ץז .לאך1ןה יד טפש!? רע זא תע#ב טייקדפעעךיג טימ זיא דיילקןייז .ןיילא רע
 שינעעןאב רש ןייז נ5א געגעבער טיז? ם־ןיצג הא רע טפש!? ןוש גןונכער זיא לוד ץיא
 טעעריג זיא רע תמא.הא קרעוו ןייז גיטפאזחאוו הא הצע ןיי_ז .טייק_יטראפ טקעךהא
 ץייוה זיא רע תמא טיז? ןא םיא ןישור סאוו יד וצ ט?עהא}הא רע.גיטרא8 ט?עך גוא
 :טשיד ףיוא ןעגנאזןיג ףיוא ררןן אידטאהרע,.לז?יה ןיא םעור רע ץביוה רעי ?וא
 :גילייה גוא ץברה רעך בוא גיטעראע גידעקןעאע הא גוא טבעל, אד רעד *קי יק
 םא}ייז ץקראטשי םכראפ שלאג ןיא קךאז״ע ןעעיז םאוו לאישי ך ׳״* דרא
 ץ?א£א? ןענ,יי1 םא1ול?אלמ יד :זןלט ןייא זיא טא} ץ?א;גוא לוק רעייז םיז?
 איד :טגי;יק?טאה טא}ויגאן גוא לוק וייא םיז? טא}ייז ןיביול ץילב ןוש ןיראןוי}

 לארשי ׳ר *־סקס

340 



 הנשה שאר לש ןושאר םויל רצוי
 ג דש םלוע> ךול!?: ;.ךלמ : .ךלה י

 :לוקב ובבודי םיקלוד ירהו ד
 :לוקב וללהי הלומה ינומ ה
 :לוקב ודעו: תויהו'םילת נ

 תורמז ירכו ז
 :דעו םלועל ךול־ק: ״ .ךלה ״ .ךלה י

 יס יקמ י י
 ויל""

 זד |1ז ז ן ▼ץ

 ן לוקכ ורמה ת
 קב ונסח:תודיח ימכ ח :לוהב ונסחיי תו

 ן לוקב וסכטי םיחופמ ירספ ט
 :ד© םלועל ךולמי ״ . ךלה " • ךלס י

 ן לוקב ורישיי הרקי ישרו י
 :לוקב וריתכי.הב יריב כ

 ן לוקב ובבלי ת1בהל ישוב ל
 :דעו םלועל ךולה: ךלמ : :ךלה ג

 דולס: יי
 1י

 מ
 ▼1 ן •* ▼ ▼: ן נ ^ יד ן

 :לוקב ודרבי ללמ ימיענ
 • לוקב וחצני הגונ יצצו נ

 :לוקב ולסלסי םיבבוס םיפר ש
• / • • • / •#1 

 רלמ:י
 ךרלסל :

 רלמיי

 :דס םלועל ךולמי."•.ךלהל.ךלה:
 ן לוקב ונבמ זע יברו ע

 לוקב וחצפי רייאלפ ידוח פ
 :לוקב ולצלצ: ךנאצ תואב צ

 לוק ןייא טימ טאג ןיקראטש ייז ערה רצי״טעד רעביא יזיז ץקראטש ייז םאוו לארשי
 איל ןענייז םאד הריז?׳ לגא; אוצ ןעננילפש אד איד :ץניניק 'טעו; טא;ץנאז גוא
 טאוו לאת&יי איד :לוק קראטןעא טימ טא; וצ 3יול ןידייל אייז םיכאלמ עעךע;עךב
 קנייז טאוו םיכאלמ יד .• 'רוק קראטשא םימטא; ץביול ייזיירשי;א טי©ןע©ורב
 קראטטיא טיט טא;ןיימול וצ ןייא ־ןיז ןעלמאז ייז שדוקה תויח:יד גוא ליח םטאל
 יד :לוק קךא??׳א טימ טאנ ןיביול אייזביול שטאג קקניידי;טאוו לארשי יד :לוק
 קראטשא טימ ;יקראטש ייז הרות רד ןופ תודוס יד ןיא'קסוע קגייז אד יד לארשי
 ץריצ אייז םפיופ ןייז םיה ץ?אשאב ייז טאה טאנ טאוו םילאל© ענילרעה יד :לוק
 ןעוט אייז הדות ערעייט יד טלדאיגןבאה טאוו לארשי יד :לוק קראטשא טימ טא;
 ייז חפטי© ק־יאטש ןניי!טאוו םיכאלמ יד :לוק קראטטיא טי© טא; ץ;יטךאפ טכער
 ייז רעייפ םימיטדיילקיג ןא ןנייז טאוו םיכאלמ יד :לוק קראטשא טימ טא;ןענייךה
 קראטשיא טימ ןידייר ייז דייל עטיז ק.ייר ייז טאוו לארשי יד :ן׳־אה טימ טא;ןביול
 טימ הריש ניבייא ןיגאזאייז טכילןיטכייל גואןעלקניפ טאוו םיכאל© איד :לוק
 טימ ץביול אייז םורא קלנניר טאוו םיפאלמ עגידענערב איד .ז לוק קראטשא
 טי© ונקי־# ייז הלוח ד ו;רעל וצ טפיריג זא מ"] ייזיסאע לארשי יד :לוק קראעלא

 פראמשא י ■י ׳
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 הנשה שאר לש ןושאר םויל
 ־ימ םלעל ךול?:י.דןל9 י .ךלס

 ויו

 לוקב ומידקי.שדק תולה ק
 :לוקב וננרי הבבר תובב ר

 :לוקב וננשי תובהלש יביב ש
 דג?ו םלועל זןול^ו " .ךלמ ל .ךלס :, ־

 :לוקב ורימת!תולהת יבמו ת
 :לוקב ומימת!ל]תראפ/ר יפסו ת

 :לוקב ונתי'(דךועת ימימ ^
 ;ידעי םלועל ־ןאס:" .ךלמ ךלס ל

 :וריתוי,לבד ךל ןכבו !■"להק

 ח םויב תונבל ןזדוב:? : ח ךרוע לאל

 י וי ךל?
1* • 

 ץרכ תוקומע הלוגל
 ןידכ תועד הגוהל
 ןדב ותחב רבוק
 ץרב לסוח דדמל

 ןידב וסעכ שבולל
 ןחב תונוע להומל

 ןח םויב םחשימ
 :ןד םויב י

 וישעמ
 ןד םויב תובשחמ עדויל
 ןיד םויב תוקדצ שבולל
 ןיד םויב תולהת ארונל

 לייט רעייז ןנעפע ייז ר־זנואוו ענייד רפךיז ץטכלאפטאוו לארשי ך:לוק קרא$שא
 םימ ןע^נילק אייז ףאש איד וצ ןיכילגיג ןענייז םאד לאלש:ד לוק קיאטשא םימ
 ןהעצ לאמ ןה!ך :לוק ןייא םימ ץגילייה ייז גנולמאזןייא ע^ילייה יד :לוק קראטשא
 קקנופ ןופ קניי!אייז טאוו םיכאלמ ד :לוק !יישא טיט ןעגגיז ייז םיכאלמ טגיקוט
 רעטינוא קנהעל טאוו לארשי אייד :לוקדץוהאשימ ןידייראייזרעיי$סאלם יי"
 ץיד ןיקלאמש טאוו לארשי.אף :לוק קלאטשא שימ דימת ןיכיול אייז ביול
 טיט קסוע ןענייז טאוו *לארשי איד :טייקצנאג טימ טאנ ןיביול איי״ז

 :לוק קלאטשא טיט טאג ןיביול גוא ץלייצ 'רעד אייז הרות ־ועד ןיא טי588סי
 ':ןעניירק ךיד עלא ןעוט ץגיזאד םעד טימ נוא יי-תע לעיי דל^י

 ןיכאש טקעריג וצ יתוכז ןא טכיר רע טאוו טאנקניירק גוא ןיביול-עלא !יי ךיי,לאל
 ןיא רצלעה יד עלא טבורפ אד רעד םעך וצ ייז ןכיול ךייוא :ןד ןיא לארשי יד ':
 םער טאוו םעך וצ :ןיל ןיא ןיכאז עפיט ףיוא טקעד אד רעד סעד וצ :'ןיד'ןויפ גאט
 םפאשנעסיוו םיוא טהיצ רע טאוו םער וצ :ןיד ןופ גאט םעדןיא טייקימלאפ טכעד
 אד דד םעל וצ :ןדןופגאטןיארסחטוטנואקלאטש זיא רע םיאוו םעד וצ :ןיד ןיא
 רה םעל ףיוא ץראוושינ וניבא םהרבא אוצ טאה רע סאת דנוב ראפ ןייז טכנ״דיג
 ןופ גאט ןיא קלעוו ענייז״רעביא ךיזיטמילאכ רד אדרד םער וצ :ןיד ןיא ,דילומה
 עלא סייוו א־י רע־ז םעד וצ :ןיד ןיא רעצישאב ענייז טגינייר אד רעד םער וצ :ןיו

 רד םער וצ :ןיל ןיא ןילאצ ןייז ןייא טלאה אד רד םער וצ :ןיל ןופ גאט ןיא ;עקגאדיג
 תונוע ד לסומ זיא אד רעד םעד וצ :'ץז־ןופ גאט ץא טייקלטכעריג ןא טעדיילק אד

 ,יא * י י ויתומי י; "יי *
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 ןרב ויסומעל חלוסל
 ;ךב וימחר לעופל
 ץד3 וידבע ה#א

 ח3 ויבהוא רמושל

 הנשה שאר לש ןושאר םויל רצוי
 ח םוי? זאוןרל הגועל
 ת םוי3 תורו&ג הפוצל

 ץד םויב ומע םחרל
 ןד םויס וימימת ךמותל

 הנשה שאר לש ןושאר םויל ףסומ
 !לן5מ חי^יה ילג מ ף , ,

 ודי ץסוא .םורמב רחא ,םורמב רד לא :ןמע ךלמ
 :ךולמ? דע ידעל .םוחר ׳ ־ 'י ־

 .םיקומעהלוג .םיקמורזוג .םיקהל רובג :ןוילע חלמ
 ן ךולמי.דע ידעל ־ ־

 ןדאמ .הקד? שבולה .הקך?ב רבדמה :ןוילע ךלמ
 ן ךולמל דע ידעל .הקע? 1 ־־ י־ ־

 .םח? םעוז .םחוע. תוכז .םירוצ רכוז :ןוילע חלמ
 ■ :ךולמידעחעל 1 ׳י׳*

 .דע ימש חפט .דעל ובוט .דע ןכוש בוט ן ןוילע חלמ

 5 ךולקי.דע ידעל 1 'יי י

 גאש ץא לארשי ןופ בתל איד לבקמ זיא נוא ךילקערש ויא אדרעדסעלוצ :ןמ ץא
 טיט ןמאלאפ קן״ז יי! םאת לארלי ןופ דניז יך טיג ראפ אי רערטער וצ :ןמ ןופ
 ץא רעשיר עץיז וצ ןירעפשנ? טוט אד ־ועד םער וצ :ןמ ץא ןא ןיראביג ןופ תומ?

 ר© טהעו אד רד םער וצ :ןיד ץא טייקמיראב רד טוט םאת םעד וצ :ןמ ןופ גאן
 תו ךיילג טסידו דעו על?יי!לחומ יי!זיא ךז לתו :ץל ץפ גאט ןיא ץבאז עניגראל!
 רעביא דץזטמיךאב רעל םאת םעל וצ :ןיד ץא ם?ענק ראפ טפיוקיג אייז טלאון'ךן
 וצ :יתד םעל ןיא רעקאה ביל עגיי! םיה אד רעל םעל וצ :ןמ ץפ גאמ ץא קלאפ ןייז

 :ןמ ץפ גאז? ץא ןמוי עטור© עגיל רעטנוא טנעהעל אד ־ועד םער
 לטיה ץא קראש? ׳יארע לטיה ןיא טניואת רע טא{ גיגיק רטשרעבתא תילי זןל9
 ,יגיניד רע טעמ ןישייצ ע^יבייא אוצ ,ןיביוח רעד זיא טנאה עקראטש ץי!
 תאינ^י רזוג זיא ךז תוריזג ענייזץיז וצ םנק!? קראט? זיא רע .ניץןכ רעטשךעבתא
 דעטשרעפייא ץניניק י? שעתי ץטייצ עגיגייא אוצ ץבא!עפימ ףיוא םקעל רע'.םיק5?
 רא© אי רעד טייקי?כעךי? ןא טעליילק אל רל םייקיטכעריג טיט טער אד דד .גיניק
 אד -ח*.גיניר רששרעביוא ץגיניק רע טעת ןטייצ עגייבייא וצ איירטייג םאל טטענ

 םגירעצ ךז ת'ונ;'רימ!יץא שנעפעשאב עןייז ןכאמ וצ טכעריג תובא משקנימיג
 םונ ייא דע .גימק.רםשרעביוא ץניגיק ךז טעת ןיטייצ עגייבייא וצ םיעולד מ ףיוא
 ןנייי םאת יו?יה מ ןיטקא1ןיג םאה ךן גיגייא וצ זיא לטונ ןיי!גיבייא וצ טהת דע
 עריהינןייא זיארע .גיגיק רע^שלעביזא ץגיגיק רע טעת ץטייצ עגיבייא וצ גיבייא
 מ״מנואקך<3? זיארעםיא ןופ ץ?כייר ט?ל עלא דיירקא טיט אתו ט?ל םד?

 *ן*י ׳ר ש״מקס
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 הנשה שאר:רש ןושאר םויל ףסומ
 .רוא רואמ לכ .רוא הטוע המלשכ :ןוילע דולס

 :־ךולמי.דע ידעל' .רואנו ריבכ , ־ , י
 חישמ .םימלענ ־ חנעפמ .םימלוע ךלמ :ןוילע ־הלמ

 ־ן ךולמי דע ידעל .םימלא 1 ־־ 1 ־ '־
 .לבד רקוס .לב הלבמו בס .לכה לבוס :ןוילע ךלמ

 ־ ־ :ךולמי דע ידעל 1 ;־ י"
 .זועמו הדופ .זועת ונימו לעופ ,זוע וראפ :ןוילע ךלס

 • ייייי׳מ דע ידעל י ! "י י ״ '־
 בורק .בהר ימ ארוק .בדל וישודק ן ןוילע ךלס

 י :ךולמו רע ידעל .בדאב ויארוקל י ״ יי
 בוט חבש .וינינפכ טקש י וינפל ןיא הנש :ןוילע ךלס

 :ךולמו דע ידעל .וינופעמב יי י ־
 ףולמי יתמ דע .תחנ ילל תואלב .תחתבו לואשב .חחש דך1 הלב ןויבא ךל$
 :דןאטי יתלדע .ונבוש;והות .טפפועת .ד$דן0 .ונבועת המונת ןויבא ךלו?

 חת .דע ירע ותראפת . ... ,
 ;ךולמו יע ידעל .דעל תדמוע

 עלא ןופ דזלמ רד זיא רע .גיניק רעטשרעביוא ;יגיניק רע םעוו ץטייצ עגיבייא וצ
 אוצ עו?וטשאיד ץדייר םכאמ רע ןיכא!ע;עטלאהא3 איד ףיוא טקעד רע ןיטלעוו
 רע עזעטאח סעלא טגאלט רע .גיכיק רעטשועביוא ץגיניק רע טעוו 'ץמייצ עץבייא
 רע טעוו ןיטייצ עכיבי״א וצ געדלא טהעז רע רעביא ץלא טראפ רע םבעל טלא זיא
 עטכערןייז ןופ קרעוו איד.קראטש ייא טייהנייש ןיי] .גיניק רעטשיעביוא ץגיניק

 זיא:גוא רעזיילרעדא זיא רע .ןרעוו טקראטשיג לאז שךקמה'תי3 םאר טנאה
 עגיליימ ע נ"ז .גייניק רעטשךעביוא ץניניק רעי טעוו ןיטייע עגיבייא אוצ קראטש
 ךיז ןילא( ייז םי םער ןופ רסיאוו יד ץבור ןאטיג טאה רע רעייפ םאלפ ןנייז םיבאיס
 וצ טנעהאנ זיא רע י .םיבהר ןיעוריג ןירעוו םאוו ם!רצמ יד ןקנידמ רד וצ ץמלא§ש
 רעטש־ועביוא ןיגיניק רע םערו ןיטייצ עגיבייא וצ טפאשביל םיו? םי!!ןפוד םאוו יד
 זיא םאר םיכאלמ ענייז ןישיווצ םולש ,,א ם? • םיא ־יאב טיב זיא ףאלש ץיק. .גיניק
 הניכש איד ןהעז טיגץלאז ייז דיז ןטלאהאב םיכאלמ ך סאוו בימ עמוגא םיא רע■
 מא טליופרב טרעןו רע שטנעמ רעכאויש רד :ץגיניקרע טעוו ןטייע עץבייא וצ
 גנאל 'איוו זיב תחנ ןא נוא טייקנ־זימ טיט בורג ןיא ןיטנוא .ץירא בורג ןיא טרעדינ

 רטציניב םיא טכאמ גנולמעךדא שטנעמ רעעאונש רד .ןמלאה םיורנ ךיז רע טעוו
 געול אדו זיגןימיושש אוצ םיא טכא1? גנוטסיוו איד.םיא ףיוא טבעויש ףאלשא

 י :ןיטלאד םדרנ ץז רע טעוו
 טייהנייש ץז גיבייא אוצ זיא טייקראמש ןיי!ךל? רעטשרעביוא רעד רעבא לבא
 • ץגיעק רע טעוו גיבייא אוצ .גיבייא אוצ טייטוני ביול ץיז גיבייא אוצ זיא

 הנחת ־י יי*"



 הנשה שאר לש ןושאר םויל ףסומ
 . ל1ל9 טיהלאו התא י?.הןןיךןכ ה^עת :ןלו קבו

 א&גה ובו .םויאו ארונ אוה יכ םויה תשדק ףקות הנתנד
 .ךתוכלמ ־'־י

 דעו עדויו םיכומו ןיד אוה התא יכ תמא.
 תונורכזה רפס חתפתו .תוחבשת לכ רוכזתו 1׳ינומו ־שוסע
 .עקתו לודג רפועבו .יוב םדא ילכ די םתוחו'.ארקי וילאמו
 ה־ועךוליחו ןוזפחי םיכאלמו ,עמש:הקד הממד ילוקו
 יכ .ןידב םורמ אבצ לע דוקפל ןחה םוי הנה ורמאמ .ןוזחאי

 ינבכ ךינפל ןורכע!םלוע יאב לכו .ןדב ךיניעב וכז:אל
 ןכ ,וטבש תחת ונאצ ריבעמ ,ורדע העור תרקבכ :ןורמ
 ךותףתל .יח לכ שפנ דוקפתו

 תא בותכתו .ךיתוירב לכל הביעה' '!'
 ןומתחי. ןובתכ:הנשה שארב

 ימ :תוםיז ימו .הת:ימ :ןוארבי המבו .ןורכע!
 בך0ב ימ :שאב ימ :וצקב אל

 ר? ק־די-יעים םעל ןופ טייקילייה עקראטש יל ןילייצ רד ןילעוו רימ גוא ־ק״י הנהמ
 ץיד ןיביוה רעד טרעוו גא$ םעל ץא'בוא יןילקער^ נוא גיטכראפ זיא
 רעך ףיוא טציז אוד גוא דסח טיפ לוטש ןייד טיירבינ ןא טרעוו םע גוא לימגיגיה■
 גנמלא טסייוו וד גוא רעקארטשא גוא ןמא טסיב ח תמא זיא םאד.חמא טימ לוטש
 גוא טסלייצ גוא ןנמתח ןיילא טסוט גוא ןיילא טסביירש וד יתודע ץיא ןייילא טסיב נוא
 חוגורכזה רקםםאל טסנישענו'אן?אזענעםעןןרפעלא טקקנימינוד גואםסניכער
 ןשטנע1ן ןכילמיא ןופ הפייתת מ גוא טנעייליג ם? טיועוו ןייילא טרעבלעז דיז ןופ מ*
 לוק ליטש ןייא גוא למיה־ ןיא ןעמ ט?אלב ר$וש ןיסייורגא טימ גוא רשפ םיה ןיא זיא
 טמענ םע נוא תוחילש םטאנ ןאט וצ ןיליייא םיכאלמ יד גוא טאג ןופ טרעהט טרעוז
 וצ ץ־!ה םוי רעל זיא'םאדץנאז נוא שנעקערש רעל ןייא גוא ש;רעטיצ ןייא ןא ייז
 ץיויילב םבעךג טינ ןילעוו ייז קד ןמ טישלמיה ןיא ןנייז טאוו םיר|ע יד עלא ויטפשמ
 דז ףיוא ןעמוק אדמעלא נואדחפ םיורנאייז ןבאה םחך ןמ ןיא ץגיוא ענייד ןיא
 דןוטםאש רד איוו וזא.ףאשענגוי איל איזו וזאריד רפ וצ ןיראפ רביא ןעוטטלעוו
 לויז די ילכ טור ןייזירטנוא ףאשענייז ןיריפ רביא רע טוט גחערעשמץיז טשראפ
 *א ןדייןיחיי טק?אם איי טאנ אוד יקוא וזא ץ־זנאה ר© קנייו ףא£ ליפיוויץ^יוו
 ייד ינוא שענעןעשאב עלא ןופ ש§נ םאד טסקעמינ נוא טםני?ער גוא טסלייי*
 דתמ ץש־ןאד אייז סאוו שעקפעקאב ענימ עלא וצ ןדיזיגא יבא טםדיי;ש

 : ןמ ךתיז םסביירש את גוא ןימא! עךעדנא
 ןי־8׳זןדו6י!םוי ןיא נוא ןבירשינ יי! ץרעוו הנשה שאר םוא .י־ה מיאר5

 _ ןילאז ליפ ימ גוא טלעוו רל ןופ ןילאפ רביא ןילאז לפ ימ
 עראי ענייז לאי רעוו ןיבראטש לאז םנן רעוו נוא ןבעל לא;םע ־לח}

 ׳ר םדמכ
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 ימו .שערב ימ :אמצב ימו .בערב ימ :היחב ימו

 :עוני ימו .חוני ימ :הליקסב ימו .הקינחב ימ :הפגמב
 יימ ן רסיתי ימו .ולש: ־מ :ףיטי ימו .טקש:ימ

 ג םוריז ימו .לפטל ימ :ינע;.ימו
 ןומכ .לוק םוצ

 המרצו הלפתו הבושתו
 ז ז

 :הרזגה עור תא ןיריבעמ
 "ץופחת אל יכ .תוצרל'חונו סועכל השק. .ףתלהת ןכ ךמשכ ייג
 הכחת ותומ םוי דעוי .היחו'ויכרדמ ובושב םא יכ.תמה תומכ
 נ? דוי התאו.םרצוי אוה התא יכ תמא :ולבקת דימ בושי םא .־א
 יי׳ " " •1 יו ▼ - \״ץו *1-1 *־• *

 :םדו רשכ םה יכ .םרצי
 םרחכ לושמ .ומחל איבי 'ושפנב .רפעל ופוסו .רפעמ ודוסי םדא
 .הלב ןנעכו .רבוע לצכו' .לבונ ץיצכו '.שבי ריצחינ '.רכשנה

 :ףועי םולחכו .חרופ קבאכו .תבשונ חורכו
 __:ושקו יח לא ךלמ את החא)_

 דעוו תא רעסאת ץא ןבראקץ לאז םע רעיו ץי1על םיוא טינ ץלאי ענח לא.ז םע רעינ
 םע רעוי תא רדעייש רלךךוד ץיעוי גרה;ראז םע רעוי ־ונקי• ןיא ן?ךא$2י לאז טע
 לאז ם? רעוי תא רענתה ןיא ץבךאעש לאן םע רעת היח ןייא ץוח ק9ץ> םוא לא!
 ן3ראט8ילאזםע.דעת'נוא םעךטז? ץא ןו?וק םוא לאז םע רעיו טשראד ־ר*)ן?וק םוא

 רעת ןדעת טנייו# ראפ לאז םע רעת תא ןדעת ץ;ראו; רד לאז םע רעת דואוק ץא
 םע *רעת תא טליטשייג ץין לאז ס? רעת דנו ע;ןייז לאז םע רעת תא ןעור 'לאזטע
 .דייזנב םלע;ןיי! ןעו?ע;קעווא ץלאז עדמנחפ ןע!ן םנייו? םאר טקוצ ראפ ןייז לאז
 ששארטשינ לאז םע רעת תא ןיי!קראו?# תא דנוזינ לאז לוא הולשי ןבאה לאז םע רעת
 רגחו ץרעוו דקיר לאז םע רעת תא ןי־ועת טמירא ראפ לאי םע רערו םדיסנ טיס ןירעמ

 ןילאי ידח ח תא :ןייעת ןביוה רד לאז ם3ן רעת נוא הלחג ןיי!ןופ שארא לאז םע
 י נ הריז; עזייב ח לוןבס קניי!הקרע תא ה^ולו ינוא הביטימ*

 םםי3 ח ליתו שחויחרה תדו? ףתא טיי$3 רע םאד זיא ןעטא;ץיד תו וזא ןער ו"־׳־ י3
 ךעעראצ רך וצ רעוו&י טםי3 ח םתר;רעייז בתל ץד זיא םחד םיסחרה לעבא
 עשי־ו רד טינ טסלתו וד ןגח ןייז םי5זק דקג דץד ןעמ ןעק.זנ.ור3 טסךעונ וד ןמו תא
 ץירא טייומ ץי!ץא זיב גזא ןיבעל םיא וטזאר ה;ושית םוט רע.זא ראנ ןיבןא5ץ לאז
 תמא זיא םאד .ליוןלו? ילאב ה^ושת ץי!ומכיב העושית טוט ר? זא םיא וש1?9ןאת
 ׳יי] קדערה רצי_רנמיז'טםיףוחתא רעשעשיאב רעיי!טסיב ח לייווסאד סקופ וד.זא

 תא ־ףע ןופ זיא ץזןיט?עז? םער ץפ דוסי רד .יי!ןיגד;יז םורד שיילש תא שול£ ןקד
 וצ ץכדניג זיא רע העת? ןייז ץא ץלעטוןי ןייא וץל זענ רע ידע דרי וצ זיא ףוס ץי!
 ץיא איו־ן וזא תא טךאל ראפ טרעוו םאו;זאךנ יוו וזא ץבףאעי םענעכארב וצ ןייא
 *א טייג ראש דע םאת ץטאש ןייא *אתו וזא תא טלתפ ראפיטרעתסאת גץצאךפ#
 יוו וזא תא םעיית םאת םניווא ית וזא תא ט־ןנעל ראפ טרעת םאת ץקל׳אתאיוו וזא
 סיא ט־ץפענ ןעמ תא העדוא טןעתשי םדלחא אתו וזא תא קעתא טהילש ימומו בתפ#

 טינ * ׳י *׳*עס
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 תובכרמ רעשל ץא .ךימי, ךראל ץק. ץאו .ךיתונשל הבצק יוא
 האנ התאו .ךל האנ ךמש .ךמש םולע שרפל ץאו .ךדובכ

 :ךמשב תארק ונמשי .ךמשל
 רובעב.ךמש ישידקמ לע ךמש תא של]לן.ךמש ןעמלה^ע

 שרק יפיש חיש דוסכ ש־זקנהו ץרענה ךמש דובכ
 ג הממ ירד םע הלעמ ירד שרקכ ךמש םישידקמה

 :הנומא לא אתש םינימאמ לכו :טפשמ תדמ דיב זחואה
 תורתסנ יזנג קדובו ןחובה
 תחשמ הדופו תוממ לאגה

 םלוע יאבל ףיסי חח
 9 יי • ^ *

 אר־ח
 היחאב

• •• 

 תב אוהש מר
 *ו ג אוהיש מ׳ר

 תמא ןלד אוהש מ׳ר
 :היהיו תההיה אתש מ׳ו

 אוהש
 ט?ק טא^ מ רעבא ךלס "ד ה״<י :טלעוו רעד ףיוא ם טנעמ רעד ■ךיוא זיא וזא טי;

 ג גיבייא' וצ דנאטשאבא טסאה גוא טסבעל וד טאוו ךרמא
 ףוצ דק ץיק_ טינזיא םע,נואץראיעניידוצ ץעיינ ןייק_ טינ זיאסע ו־"** <דנ!ק ץא
 טאוו םיכאלמ 'ל יצ יאצ ץיק.בוא סיאק ןייק_ טינזיא םע,נואנע!ן עגייד ןוט גנייל
 גנולזוה ראס םא־זץדיישאב וצ ךעלגק טינ זיאסע נואדוגית אסכ ןייד םודא ןנייז
 םיאטביול ןעמ םדו רשב ץא יווויזאטינ׳דד וצ ןייש זיא קא{ ץיד .ןו?אנ ןייד ןוט
 טסאה טא{ וד רבא .םיחבש יד טינ םיא ןיא ךיז טניטיג םע םאוו םיחבז?׳ עכרעזא טק
 ץמסאוו ז• מאנ'ץיך וצ ןיי^טסיב וד גוא ךמ טביול ןעי? יוו םיחבז?׳ ךייז ץא רעמ ךא{
 ץיד טק'ןיטוריג וטסאח ןמאנ דעמיא גוא דדו הוה הדד םסייג וד םאד טזייוויקאנ
 וט וי" קםו*ע :טא{ שטיקזיאילסואל״זיא לארשי ןופ תויתוא ףוס ידןעד ןמא{
 ףיוא קאן ץמ גילייה גוא דניז עדנוא זנוא בינ •דא© גוא ץנעוו קאנ ןייד ןוט םאד
 זיא אד רעד ץגעוו קאנ ןגילייה ץיד ץט םאד וט ןמא{ץמ ץגילייה טאוו לארשי מ
 ייז םזחו םיכאלמ ענידענערב מ ;וטי דיף יד ןוט דוס ץא טגילייהיג .גוא טקראטשי;
 םיכאלמ אמיקנייז 'םאד ץד־״צ עששרעביוא איד טייקרייה טק קז?א{ ןייד ץגידייה

 י :השודק ץנאז לארשי איד ועגייל םאר ןייייצ עטשרעמנוא איד טק
 םגאז רע ןעוו םי1 רשב ךימא ק וזא טינ זיא אוה ךורב טא{ ״״ חיס דינ זחואה
 ץושיםעימאה רע,ן5ך ןייזרזוח טינ ץוש ךא{ רנח רע ןאק,ןיד רזג םער םיוא
 ץיא ףיוא הריזג עטכעישא רזוג זיא רע זא םא{ רעבא ץבענ,יג םיורא טנאה ץיז ץט
 םער טאה ר? סוראל ימנמ הריזנ מ דע,זיא ה?ושת טוט שטנעמ דד גוא־ץשטנעמ
 םאר ץביולג ץשמנעמ עיא ינוא'"""׳•"יי ־•""ם י*י'טנאה דז ןיא טפשמ ןוט רונש
 וישטנעמ די־םאך םלמק ד זפךמז גוא ט?ורפ אד רד טאנ רעגיט?אהראווא זיא ־ק
 ןעמוןכ טאןו הובו^ק מ מ?ורט רע םאר ןביוינ עלא׳נוא .שענענלא? יראפ ץא ןעוט
 בוא .םנןוי{'ץט בורג דז ןוט םיוא טזייל'נוא טיוט ןוט םיוא טזייל יאד רד ןתינ מ ןוט
 סאוויד עי¥ ץלא?£י*? אי רד רעץמ דז רעקראמשא זיא ־ק םאר ץיזיולג ע?א
 טאוד אל רד ןיד רקקטאהראייא ייא ־י5ן זא ץביולג עדא גוא .טלעוו רד ףיוא קוק
 ,י!לחיי יי**מיי ז^קא{ץיז טגאזנ זניא וצ רע,טאה וניבר השמ וצ םשרינ ןקשךנן 0*
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 תירבה רכוז אוה# לכר :תונורבז תובוט ויריבזמל רכוזה

 , םגרל יה אוה# מ׳ך : יח לכל םייח 'ךתוחה
 לכל בוט אוה# מ״ו :םיבוטלו םיערל ביטמו בוטה

 םירוצי לכ רצ:.עדויה
 דחי םללהל •לעיילכה

 ןטבב םרצוי אוה# מ׳ו
 י לוכי,לכ אוה# מ״ו
 אוה ודבל אוה# םר
 םלוע ך* אמש ס־ו . . ,,,.,
 ־וסח רצונ אוה# מ״ו 5 רוד לכ ודסחב גהונה
 הלס י חלוס אוה# מ־ו :םיררופמ ן:ע םילעמו .י לבוסה
 #ה'ל הנוע אוה# מ״ו 'ויאל:לא וניעו .ןוילעה
 וד:החותפ אוה# מ־ו 5 הבו#תב יקפודל רע# התופה
 רשי קידצ אוה# מ*ו ג וקרצהב ץפחו עשרל הפוצה
 סועכל ה#(ך אוהש םר 5 ,ףא רייאמו םעזב רצקה
 תוצרל ךיד אוהש מ־ו :זגורל םימהר םדקמו םוחדד

 שטאנ ןיי!טייצ עלא םעור ניא טנייה זיא ניא ןעוויג זיא טאנ םאל ץביןל;ע^נוא
 םאר ןברל;ערא נוא .סיו־^רעייז ביול ןייז ויא וזא גוא םיו־מ־טזייז םיוויצ זי8ן^
 טאוו יד יצ טקגידי; אל רד 'טאנ ץיןכ ץדנאה ראפ טינזיא םיא ץיח ניא טא;זיא רע
 ןיט תירב םעדטקניידינ רע 'םאדיןיביול;עלא בוא .שענעכעדי;עטינ םיא ןעק.ניידי;
 ןביא;עלא ניא .ש/;עפע$פ עלא יצ ןבעי םיוא טלייט גואיפא טיינש אד דד תובא״יד
 גיא .עטינ יצ גוא טייל עטבעלש יצ טיטוג טיט בוא טיג זיא רןן םיקנ יח זיא רע םאר
 עלא ןיפ ןעקנאדיג ערעיי! םייוג אד רעד עלא יצ טינ זיא רע םאר ץביולג עלא
 ןיא ייז ייב טאוו תובבחמ ערעייז סייוו רע.םאד ץביולנ עלא גיא .טיענעפעשאב
 ןביא;עלא נוא'.רךנאנא טימ עלא סייוו רע גיאדקלנימ גני־דלא זיא םיא ראס',ןצראה
 .ןטאזץ ם;ע;ךאבראפא_ ץא גיבייא טציז טא; - דקלגימ גנירלאזיא םהיא ראפ סאד
 הכולמ יו ;יא םיכלמ יו ץגיניק טכאמ אל דח טאנ ויא ץילא ר? םאד ןביול;עלא גוא
 טיט טריוי אי יח טלעוו רד ןיפ ךלמ רד זיא רע םאד ץביולג ע^א גיא .םיא יצ זיא
 רד טיט שטגעמא טאוו דסח םעד טיה ־ע םאד ןביולג עלא נוא .תורוד עלא דסח ןייז
 םראוג ;וא רערעק,פא יד ןופ עוא םא־ד טלימ ראפ ניא םיעביר יו ץפ דניז יד טדיייל אד
 ־ח גיבייא ד;ין יד טינ ראפ רע םאר ןביול; עלא גוא .ןאט הבישח יי!ןיילעוו רע$אט
 םאך רעטבואפ ע;ייז ףיוא החגשה טי;גיוא ןיי!גיא טא;רעטשךעביוא רד זיא אד
 ןיטעב רימיםאו;הלפת רד יצ טלעפטנע ־ש םאר ןביולנ עלאנוא .םיקידצייד ןעץיז

 עלא ינוא .הבושת םימ ןיפאלק טאוו יד יצ'ר^יוט םעל טניפע אל רד טייח רעריטש
 גוא עשרטעד יצ'טקוק רע הבוש׳ת ד ןייז יצ לבקמ ץפא זיא יטנאה ןייז םאד ןבדלג
 גטיאפ טכעל גיא טכערי;זיא רנן םאל ןביולנ עלא נ'יא .ןיועוו םורפ לאז ד? םאד ליו!
 גיא .םיעשר יד יצ ץ־ואצ םעד ט־וע;ץיל דד גיא םיקידצ יד יצ ץראב טימ ץריק ייא רגן
 דן גיא גימראב רל זיא אד דד ק;ערא* רד יצ טראה זיא רנ? םאל ןיביול;ע^א

 טרעדעפ ׳י ■ר**
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 5 ןלרצ טפוש אתש טך ן לודגו ןטק הושטו .הושה

 :ולעפ םימת אוהש טד : םימימת םע םמתמו .םתה
 ;דוחלב־ ילב ל{? יןל?תו ףדכל ב#מ

 .ןושל הנעט ונממ הלאשא .וינפ י הלסא
 תוננר העיבא .'וזע הרישא םע 1להקב רשא
 :ןושל הנעמ יימו' .בל יכרעט םדאל :וילעפמ דעב
 דטא ןוצרל ויהי :־תליהת דיגי יפו חתפת יתפש יתא

 :ילאגו ידוצ ל.דןינ$>ל יבל ץויגהן ,יפ ;זש* .
 .םינבכ םא .םימלוע ירוצל לכ טפשמב' דימעלסויה .םלוע תדר םות
 םידבעכ םאי.םינב לע בא םחרכ ונמחר םינב? םא.םידבעכ םא
 :ש־ודק םויא ונטפשמ רואכ איצותו וננחתש דע תויולת ףל וניניע

 '׳ תשרא
 :וניתוי ¥ ¥ ר

 חא : ונלךגת םויה !םא ׳:ונכרבת םות !*א :ונצטאעו םות
 ט;ילימא? ךיירו חא רע םאר ץיגיולג עלא גוא .ז;ור ןייז ראפ טייקמיראב רד טרעדעפ
 עיא גרא .לילג עלאירע טפשו? םיורג גוא ןיילק,,ןיד; דיטח חא אד דויץרעמ וצ
 טיט גהונ דקז חא גוא ץנאג חא אד רעד טפוש רעטנעךיגא חא רע'םאד ןיביולג

 :ןי;א; קנייז קרעמ ע{ יי ז םאר ן3יולק עלא גוא .םימ עלירפ ף םימ םייקצגא; '
 םיא יראפ טעב יקא הןקןרב ץימ ןאזן ריט טעמ רע םאר טא;וצ ףאד ןיא *י הלחיא
 לאז דחא םאר ןאון היטה גוא ןידייר ןעןאקראז גמצ ןייש םיא ןופ םעב ןיא
 ןיא םד גוא טילראטש סיטאג ןגניז גוא ןביא ןנעןר טייל ליפ ןופ גנולקאז ןייא ץשימצ
 פיז?נעמ רכילסיא-קרעוו עניי/ןמיז ייז םאמ לא#י יד ראפ ןיטעב ינוא ץדייר ןנעק לאז
 עטוג ןעעגיג םיא טרעוו טא;ןופ גוא ןאמ ה^פח וצ ןףא.ד ןייז ןיטכיר וצ ןא בלוח© חא
 ןצפעי עקימ ןקפע טסלאז טאג ןיד ןיא םעב םורד גמצ ןייז ןיא רעפטנע גוא ־חיר

 ןקנאדיג ך גוא ןוצרל ץ״זלאזליוט ןיימ ןופ דייר ד.ביא ןייד ןיןאז לאז ליומ ןיי© מא
 :רעחילרד ןיי© גוא רצרקאינ ץימ טטיב וד טא;ריר רפ ןוצרל ןיי] לזמ ןףא!ד ןיימ ןופ
 גאמ םעד'ץא.טלעמ יד ןיראוויג ץפאשאב חא'הבעה שאר ץא טעיה *יי ןימויה
 יוןטא;ןידןטעברימ.טלעוו רד ץפ שענעפעשאב עלא טפשמ םוצרעטלעטש
 יטקלאז דדקקימ׳גושח רד יי3 רימ ןנייז,טכענק רדא רדיניק זא זמא וטטלאה וזא
 יי3 רימ ןןייז.רדעק ענייז ר?יא םחרמ ןיז חא רטאפא ימ זנוא
 גרא ןופתאב רד זגיא טטעמ ח חב רד יצ ץמוא ערעלמא קמיה םכע# ימ וזא
 :טאג רקלייוד גוא רכילןכעדש וד םכילא ימ רטיול קחיצ םיוא םפלט רימא טקעה
 רןעביוה רך גוא ר?יוה ריד ראפ ץיז םיז לאז 'ץצפעל ערזיגוא ןופ דייר ד ״״״ תשרא
 ץפ לוק םער וצ טמענראפ גוא־טקוקרע וצ טיעה גואטבורפ אד רעדטאנ
 סאמ ןרימ ןיטג טיט גויא טייקמירא? רד טיט ןע;נאפמנא םסלאז גוא תועיקת ערזןוא
 :טא;ץפהןולט ד ט^מרך'שיי@ש ייז ץא םאמ םיקיזא ד רדס? םעוחג ןבאה רד?
 ,ן^טמ? זמא ופסלאז 'גאט ן^טגייזו ,ץקראט# זמא וטטלאז גאט ןגיטגייה יי״״״סודד
 ןסןלן<ט:זןווז*8^אזגאס ץגיסניד .ץ?אטםיורגזמאוטזןלאזגאפץמ8;ייס
 'וצ דיימ

► 
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 הנשה
 ןסא :ונתעוש עמשת םויה וי־א :הבוטל ונשללת םויה

 םויה :ונתלפה תא ןוצרבו םימהרב לבקת םו ה
 ךקדצ ןימי? ונכמתת

 הנשה
 ץ־ןייע ץא קממ; יס־־יי י"*" אי" "ז" 1י רחתיפ

 :ךלה ןתשיב יהי ןמו ח״
 לכר' .אשנמה ץימא

 .אשונלאשנ .הסחמוזועמ ..
 :ךולמי דע ךעל '.אסכל םיכלמ בישומ
 הלוג 1 תורודה 'ארוק .תורובנב רובג
 .תחופס עדוי .תורוהט ויתורמא .תורתסנ

 :ךולמי.דע ידעל .תורזמ תואצותל
 םחרמה .לוכל ליב אוהו .לכ יפב ראופמה
 .דכ ןיעמ םלענו .ילכל •לחמ ןתונו .לכ תא
 :ךו^למי דע7 תעל .לכב תוטטושמ ויניעל
 .תוחוקפ ויניע .תוחוט ךקוח,תוחכשנ רכוז
 ויתורמא ."תוחורה דדלא .תוחש דיגמ
 1 !י . : ךולמל דע דעל . תוחוכנ_

 וטסיאז גאט' ץג^נייה .יירשיג רזנוא וצ ןידעה וצ יטפלאז גאט ןיליטמה .ץהיג ־ט
 3!־ ץניטנייה ;תולפת ערזגוא ץלייי ןיטיג בוא טייקיצך^סעראב םימ ןייז לבק.׳?
 ליומ ויא זיביוה רד זיא רע םאוו םאל רעקךאמט) רד גיניק רפ^רעביואדו קלי ךלמ
 ־ברה רדלאז רע םאר ליו רע ןעמעוו יצ הרידל טיג רע ןישפלעמ ןיכילפיא ןיפ
 בנוצישאב ןייא נ־וא טףתאטו* ץיא זיא רע םנקמ רע זיא יצ טגאז ר? םאווסד .ןירעוו

 ^ראב רד אל רד ליו ר? םאיי גנידלז ןאט וצ ךעל;י1? ראפ זיא ר? גיאשגעפע#5
 £ ויגיוא ערא ןיפ'ץלמ ראפ 'זיא גיא ערא יצ גנירענ רך םי;רע ניא עלוי רכיא ךד
 דיויגיניק ־^?טעיי גיכייא יצ כנידלא ףייא הח#י ץכיג עא ןיגעוו? ויליא עמ!
 עכיז 'והנאדיגידטשראפרעןיבאיענעםע;רא?טקניידיגרע .גיעקרעטש־עביוא
 ע^־׳רכיא טא;ייא רע טער ר3ן םאוו דייר ע;יי:ץ?יר?יא ט?אז רע^א ןנייז ןימא

 םענעפעשאב
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 הנשה שאר רש ינש םויל רצוי
 ןיא ז וילא־ואב אוה תוא .וילובזב רוהט :ןוילע יולמ
 ס^לוה .וילעפמב לועפל .וילא ךורע * ־ '־' '־'־
 :ךולמו דע ידעל .וילגל םי תומדב .וילמג

 •םיבל ןואש רעוס .םי/לג עגור .םיה ימ סנוכ :ןוילע דולמ

 םיבשו .םימב םחיבשמ .םיד םלועה אלמ י !י 1 י" ־
 : ךולמו דע דעל .םיאו רוחא

 *3238? ׳י?0 וככד •הריבגב לטדמ :ןוילע ־ךלמ
 *הללס ול לפךע.הךיאהל םויב הלל .הרוא 1 ־• ,•••••־

 :ךולמו דע 'ידעל .ארוהנ אלש המעו

 •םירורל ובוכל .םיבהל ויביבס .םיבע ורתס :ןוילע דלס

 ולולה .םיבכוכו תולזמ .םיביבש ויתרשמ !'׳' 7* יי ־
 :ךולמו דע ידעל .םיברמ

 תשבויעיבנמו םומ ררוצ.עיבשמו די חתופ ן ןוילע דולמ
 .עיבנםא םוי .יעיברלו שילשל .עיבטהל * !י '*"י

 :ךולמו דע ־ידעל ,עיבהל 'וחבש

 רטשיעבייא רד ןיגיניק רע טעוו ניעייא וצ גיטיאפ טכער ןנייז דייר ענייז טינעפעשב
 טךעיי גיא ץנייצ ץיא זיא רע .לובז טקייה רע טאוו לעתה עגייז ןיא אךיזיא רע .'גיניס
 וזאןאט וצ ןיכיילנ טינ סיאוצ רענייקי יןיז ןעוג סע .םיכאלמ ענייז ןיו^ידדצ טנעה רד
 םי.םעד ןופ ץדניא יד זא ץענערנ ןייא ראפ טכאממ רע טאה דמאז'.טוט 4איוו
 ד׳?אז םעד רביא ןייב רעבילא טינ ייז ןענעק ןעקניךט רד טלעוו יד ץריון גוא קובחב
 ך טלעמאזינ ףיונוצ %ו׳*ע .גיניק רעטשרעבדא רד ץניניק ר? טעוו גיבייא וצ

 איד ןע?עריט# טקאמ לע םי םער ןופ ץלניא ייד טכערב וצ ד? םי !??ד ןופ רעסאןו
 די טלאוו םע טאוו םי ץארעסאוו גונינ אד תא סעננוסיוסטי רפרעייזיןופ גנומורב
 ןייז,טימ גירעלמ א"׳ טכאמ נוא ייז טליטטי רע רעבא םלעיו עענאג״איל טקניירמ
 יצ׳ייז קניי.׳ יאיי ןיגער? טייליד נוא רקז רעטניה םוא ןיזץרעה ייז נ'וא טייהראטיש
 ןייז טייקראטק טימ טגיטלעוויג רע .גיניק.רטשרעביוא רד ןיגיןיק" רע טעוו גיבייא
 גיטכיל יזא םיא ייב תא טכאנ יל,טכילטימ טליהיג תא רע טיניוו םרוטש טימיתאנעוו
 גיטנויל טייצ עלא םיא ייב תא ןאד ליבענ ץא ץנראב רפ תא רע עט>טא* .גאמ רד יוו
 ןקיאוו ןייא זיא שקגראב ראפ ןייז .גיניק רטשרביוא רד ןיניניק רע טעוו גיבייא וצ
 םיבור? ץסייה ייז טאוו םיכאלמ יל ףיוא טייר רע םיכאלמ עגילעקרב ןנייז םיא סורא
 גבייא יצ ביול ץיז ןדעמ ןירעטק יל נוא תאזמ יל רעייפ ןעןלמפ ןנייז רענילאב ענייז
 טעב רע,טאז טנאמ נוא טנאהיץיז טניפע רע .גיניק.רטשלעביוא רד ןיגיניק רע,טעוו
 ך לירר רע קוו ץלערוןר רעדיוו ייז טכאמ גוא קנעקר טינ לאז םע'רעעאוו יד ןייא'
 טלעוי רד ץפ קלח טלעיפא רדא טלעוו רד ןופ ט׳ילק ןייא,ןכאמ טכייפ דרע,ענעקחק
 נוא ץ?עך טימ דע&־ק לייט ןייא ףיוא טטייה םאד ץכער םעדטימ טנייפירע טכאמ
 ןייא טי;טךאך טיינ ץנער ןיי־נ טאוו טראד ראפ ד־ךע ידי תא רעטרע ליימ וייא זויוא

 ׳ר מ׳־םב
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 הנשה שאר לש ינש םויל רצל
 ידממ .אךומבו תינומב .אךונו שודק
 ארבמ לכל .הל:התנפ םאל .איה ץרא

 :ךול# דע ידעל .אךב ודובכל ן ,י
 ךדאמ,םימנה'ןיזאמו .םינויבא לא עמוש :ןוילע •הלמ
 .םינושארלןושאר.םינורחירעקמו',םינוצר 1 !'׳' ,׳"׳י

 , :ךולמו דע ידעל י .־׳ ,
 :ךולמי.יח??יע •תחנ ילב תואלב תודחבו לואשב .תחשדדו,רלבקבאדאמ

 ־•ךולמל יס9 דע .ונביש:וחוח .ונבפועת המדרת .ונבועת המונתןויבא לאמ
 ז־^וע .תמא ויךבעמ .תמאה טפוש .ןוילע ךלמ 'ילבא
 .תמא ותביתנ .תמאל דפס ברו .תמאו דסח

 ך%ידע דעל .תמא'ומתוח
 דעןם?ועל ך1למ: :.דןלמ".ז#? " ל.ית ז״י

 :םדדאמ רמואב קסש ינאנש לכ
 * םיכרבמ הכרבב טק# ינכוש לכ

 םילדגמ הנוגיב ולאו ולא
 דמ םליעל דיל־?: רלמ ;־.י^ג 'י1

 יי ן םיליגךמ העדב הלעמ יכאלמ לכ
 זז

 וצ׳גאט עלא ח?ש ןייז ןילייע רך וצ גוא ןידייר וצ ביול שטאג טער ץרעדגא םוצ גאט
 ד םיט גיטביאבגוא גילייה זיא רע .גיניק רעז?שלעביוא רד ץגיגיס רע טעוו גיבייא
 ץטסאטיג דרע יד םאה רע ןאטינ טלעוו רד ףיוא טאה רע טאוו רדנואוו עבילסעדש
 ״־'־ םי ןי?ךאןויג רע םאה ןייטש קעריא גרא ןתא ןמאנ םעןטימ ץפתינ ד

 "י. " י '״. .״ '־ י רד

 ט־ועהרע
 רד זיא גוא עטשרע עלא וצ רטשוע יד ייא רע ןתאצ ןיד טינ טרעגנייל רד נ1א ןילמו'
 רע שטנעט רעטתא ןייא :ןגיניקרע טעוו גיבייא וצעטהרעטניהיערא וצ רבסרעטןיה

 רע םעידוי גנאל יו? זיב אור ןא טייקמימ טימ ןיתא בורנ ןיא טרעדינ רע טשיג וצ טרעויו
 טנועויש רעמץניפ םיא טכא!? ךאיש ןייא שטנעמ רעמירא ןייא .ץטלאה םיורנ 'עיז
 ץיא זיא רע גיניקרבשרעביוא רד ר?א .ןטלאה םיורג ךר רע טעוו גגאל ייוו םיא היוא
 דסח ליפ טומ רע ת!?א ינוא רקד טוט רע תמא ןנייז קדעוו עניר טפופי רגיטפאהראוו
 רע טעוו גיבייא וצ תמא זיא םתוח ןייז תמא 'זיא הרות רעד ןופ געטש ץיז תמא גיא
 :גיבייא וצ ןיגיניק טעוו טאג טגיניקינ טאה טאג גיניק ןייא זיא טאנ 14 '״ :ןיגיגיק

 ןגא;גוא טא? יד ןיקלאטש ץגאז רעיד טרנ לימיוד םער ןופ םי;אל$ג ערא קחש יגאמ לב
 טאג ןגאז גוא טאג יי!ןביול גןוביול טימ,ליםש ןגייווש לארשייד ;גיניקא זיא טאג '
 נוא טאג יד ןיבייה רד לוק ךיוה ץא םימ לא־^זי יד גוא םיכאלמ תטניגתיג טאה
 דנאטש רפ טימ לביה ץא ןביוא ן?יד ייז טאוו םיכאלמ ד עלא .קניה טעוו טאג ץנאי

 הריגאב ׳ר *ייהקפ * ״
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 הנשה שאר לש ינש םויל רצוי
 :םיללהמ ללהב הטמ ילשומ לכ

 :םחומ יאלוב ולאו ולא
 םלועל ךאו?: :.ךל? ;.ךלו? י י י

 :םירמזמ רמזב םינוילע יצירע לכ
 יי•• • •• •• • י | • •• •• •ץ ן ץ•

 :םינבהמ לחב םימלוע ירבוע לכ
 יי

 דד

 םעטב 'ילאו ולא

 ילועו
 י?1 םלועל ךולמי.י .ךלמ י .ךלמ

 רמ
 רולמ־

 דנחסלועל
 :ם

 • : •יו : [ד•: 1״ יזן ז יללכמ רשוכב:חלו"יקיתו לכ

 :םיגהלמ גהלב ולאו ולא
 " • דל? יג • ול? ב י

 _ ? רמאמב תובדנ יבידנ רכ
 םיחצנמ חוצנב םעוניחבכנ לכ

 :'םיחחושמ חישב ולאו ולא
 דעו םלועל ךאש : .ךל? ל .ךלמ י 1

 י :םילעמ יולעב הניב ילעב לכ
 :םיחצפמ׳ חצפב יחירב יאורב לכ

 :םיפצפצמ"ףוצפצב ולאו ולא
 דעו םלועל ךאו?: " .ךלו? ".ךי?'

 ♦ םישידקמ לוקב המת יפשר ל?
 :םיננרמ ןנרב ןוי ישאר לב

 יי
 ד1

 דרמ
 ו"?

7: 

 ולמ
 וילמ:
 יי
 יי דד
 י יי דד

 יי • • 1+
 יו

 יי ד־ 1;
 דד

 ד ד
 ילמ

 רמ
 רצי״־עייירביא ץ;יטלעוץג נוא ןנייזדדערךףיוא טאוו לארשי ערא .ט

 ז ןנעקאנ טייהסיוויג םימ לא־#" יד תא םיכאלמ יד.ביורטיש'טאג

 םילאלש יד.טייקראטשי םיו? ייז ץקראשעי טרעיוו דז
 טכער טיש ןאט זצ הלפת ץלוטיייד ץא ץיאידץז ןעלמא!טאוו לארזעי עדא
 טכער טיש טיין עלא'קראטש 'קןייז ייז טאוו םינאיש יל.יי] ןענייז^אב טייק״יטראפ
 טאוו םיכאלמ יד עיאהיייל טיש ץדייר םיכאלמ ד תא לא־#" יד״ייז ןיריין טייקיטרא?
 רטרעוו טיש 1"ילא ף־" "ינינ יעי םייטט׳ קוספ ןיא יוו וזא ץגעל םעד רביא טצעזיג קיז ייז
 .טייקלאטק טימ ייז ןקראטשי הלות רעשיז טיש טרהעיג קיז טאוו לארשל יד .ייז ןדייל
 ץביוי'םיכאלמ עגידנאטק־ךאפ ך ערא .דייל טיש ןילייל יאר#" ד בוא םי?אלש יד
 םייאלש דיול0 " ץגאן יצ 'ליימ רנןייז "ז קנעפע גגונעפע טיש יאליג".עלא.בימ טיש
 ןיגילייה םי?אלש גשידיעיי• עביוה יד עיא • ו*0־ ־י יי] !ידייל ייד טיש לאל*!״ יד עא
 ןביור יי] םאל גןאזי? ץא עקסלע ד !עניי] יי] טאוו לא#" עלא .לוק רקיז יטיש טאן
 !גניז לארשי ך תא םיכאלמ ייד • ננא!ין טיש ייו ןעןניז םיכאלמ יד ראפ רעי־ופ טאן

 םימ" י ׳> *ינק•
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 הנשה שאר לש ינש םויל רצוי

 ךולמי

 יי
 זז וד

 ךולמ

 ךלמ׳
 ךאמ

 ךולמ:

 םיררובמ הרישכ ולאו ולא
 :יימ דןאן?ר " .ד#? .ז&ן ל,

 :םיערמ ףקות? יפוי יריק!לכ
 : םידחימ דוחיב בוטל יבשוי לכ

 :'םירידאמ רדאכ ולאו ולא
 :דעו ש^ועל ךאמ:י; .ךל? ״'.־ןלס !י י ,

 :םידמלמ דמלב אבצ יאכוצ לכ
 :םיקידצמ קדצב הריפצ יפונצ לכ

 :םירזחמ ליחב ולא) ו
 :ךר םלועל ךולמ:" .ךל} ךל?״ ,

 ן םילחמ הךךח3 ןסוח ילה לכ
 ן םיקזחמ הקזחכ דמח יקו^ח לכ

 יי :םינגנמ ןוגכב ולאו ולא
 :דעוםלועלךולמ: :י • ךל? ״ •ילל ך י ^

 :םישידקמ השךקכ שודק ישודק לכ
 :םינוימ טזה5? ^7 י^י=יק 79

 :םימיענמ םעונכ ולאו ולא
 :דעו םלועל ךול?י. *.ךלמ ך ;ךל3 " י .
 :םישדחתמ םירקבל םיקד ילמשח לכ

 :םישחלמ הממדב הבוג ישישרת לכ
 י :םישלשמ שולשב ולאו ולא

 ן דעו םלועל ךולמי.י .ךלמ יי • ךלמ :
 ; תירחש ןיא הנעה שאר גאמ ןיסדרע קא ןמגסניסיג (ןיד ךריע לאל)

 1 ץסאר םוי חמס !יא זעמ סניוייג (םליע תרה םויה)זיב (ףגי* חגתגי) ןעס םגאז *גש םייל ףייס_

 יי
15 

 י יי
 • • !ג

 ן לה יצ רך טייהנייש טי$ רגמימ ןנייז ייז טאוו םיכ&לס עלא-

 • 14/ י|^ יי• י— ו־־ז י ״ —- 1 • 1 1 ▼ • ; י ; 1 • • 4

 דערי וצ טסוי ץבאה טאוו לאיזע:עלא .שענךעמיצ טימ ןיטעב םיכאלמ עקראטזע
 םימ וגניז לארשי יד בוא םיכאלמ יד .טייקראטש טיז? שאג ןיקראטש הרות רע}יהכיל
 לארזעיעלאצייקליה טיו? טאי}ןגילייה שודק,ןלאי טאוו םיכאלמ עגילייה עלאגנאיי}
 יד״נוא םיכאלמ לטייקיטרא־־טכעו טימ טאג ןדיע הלפה ןאט וצ ןייא ךיז ןלמאיטאוו

 * ...... *.דיילדזריי ייאי יריו״ל לארשי
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 ריפב ם? ליל בירעמ
 *!י*# ׳י^י ^י3 .י8* םד*חש חדחבזמ םירדנ םי־חתס ומיע חרמו י• למ ומולא סמ-

 #יא ל* הלדחו ז*ז לבא ־טמ ןייבל ומב# םירבד לע קר ־טמ י£מ עבשמ דדונ םרימא וייעינשו םידימ ונחג*־
 שדכשע םירדוג# *ו^ו^או תולא ט 6*שמה חמוססבו חלשמםהל ועבשנש תדחב8ר תולא םירדוס ימנא•׳ בישזזל׳
 ץבש תולאהו םידדגהו חיתרמ עזגו תד הויאס לכלו ונתלוז תלעותלו תבטל ע גומ חםבו ־הינחל םדא תבש םימעפ-

 ייגדא י%א ן^יי^וצ ץ*נילי ץרירש תודרל תטיוחמ ןהירבוע תא לאה הקני אל יכ הרוחב ץיילע רסאנש תינחנשחז-
 : םלוע ןוארדלי תיסרתל חיהד םשה ףא ץרח וזדנישי |דילן רבעה לבו

 ׳ד^ %!■ד5י?׳יב להקה תנת לעו םוקמה תעד לע
 :שנמבעה םע ללפסילל ןריתמ ונא הטמ ל# הביזעיבי

 :לדסש םביילב להק םאר ג וא לאמ איידד ןוח רעד ענאז ם/ז1

 י הנכו .יסנקו .ימנוקו .ימרחו .יעובשו'.ירסאו,רדנ לק
 אנלסאדו .אנקרחארו .אנעבתשאלו :;ל.ר.ך
 ״־** 9 ץ • • • ן -״ •• • • • •ן ץ ץ ץ • • ונילע אבה םירפכ םוי דע הז םירפכ םוימ .אנתשפב לעי

 .ןיקבש .ןרש ןוהי ןד —״ ־ ־ ״־׳־' ״״־ ־ "
 א?*מד* :ח*אלויןיריד^ . ., ." ,.־
 פ*ג :י תועובש אל אנתעובשו ,ירסא אל אץוסאו .רךכ

 ו־לסמ
 ז לאמ איירד לחק םאר טגאז ךאנ רעד נ וא חלסנו לאמ איידד םגאו תח דער

 לבל יכ .םכיתב רגה רגלו לארשי.ינב תרע לבל
 ן הגגשב םעה

 חתאשנ רשאכו זןדסח לדגכ הזה םעה'ןועלאנ חלס
 :רוכאנ םשו י .י הנה דעו ם־חצממ הזה םעל

 * דןרבדב יתחלס *'רמאיו םי "לוקכ ץנ םייטוא לחק״י
 םאד תומרח עלא גוא תועובש ילעלאנוא םירוסא יד עלא גוא םירדנ עלאייינ לב
 םעך טימ רדא םרח יוו ןייז רוסא דימ ףיוא לאז ךאז ידטגאזרענייאקווטסייה

 דימ םאר טנענינ ט־ועוו םירדנ םאמ ןמא}וצ ןחעדנא רדא םנק רדא םנוק ןופ ןושל
 םאר נוא םרח ןכאס ןלעמ ריט םאר גוא ןרעווזע ןילעוו ריס םאר גוא ןאמ רדנא ץלעוו
 זיפ רופכ םוי ןע;יןאך םער ןופ רעבייל ערעזנוא ףייוא ןי־גאס רוסא ןייעמ ריס םאמ
 עלא יל ףיוא ןיטונ וצ זנוא ףיוא ר״אןא רביא ןע$וק טעמ םאמ רופ? םוי םער ןיא
 ןיי:ץלאז ייז ןיגענ ראפ ןייז עלא ןילאז ייז ןייז רתומ ןילאז עלא ייז הטרח ריס רבאה
 ןילא;יי ז ינוא טקראטשינ ןייז טינ ןילאז ייז לטובמו יס? ליז ץלאי ייזימלעטש ראפ
 רוסיא ןייקיאז רוסיא'רזנוא נוא ןייז טינ "דדנ ץין>לאן רד; רז;וא ן?אק טינ םויק ןייק
 לאז םע גוא *״■״> •מ .ייע לכל !*"י :ןייז טינ העובזעיןייקיאז העובזןי רזנוא נוא ןיי] טינ
 ןעדי ייז ןישיווע טנואוו רע םאמ ר;םע־ז וצ נוא רארשייעלא וצ ץועו)ץבע;ראע
 רעיטא)ןיסעב ריס ןאשיניןיליווירעיי] טיס טינ יי] ץבאה ןאטינ !יבאה יי] םאמ ץלא
 ימ רד ןער ןאמיג גגושב ייז ןיסלאמ ריס זא ךיילנ תוריבע עלא ןנעכער זנוא יאז
 טולב זא רעס טינ דן"אך חא שטנעמיןייא גוא ןיגילניז וצ ץזעטנעס םער ןא טער ערח
 חיל^רד״חלס :ןייז וצ *עבוכ ערה'רצי.םעך רעווש 'רעייזסיאזיא םורד טלילפנוא

 קלאפ ןיגיזאד םעךןופ דניז ף בינ ראפ טאנ ךיד טעב ךיא .קוספטע־ד טגאזרובצ
 ץניןאל םער ןיפ דניז ך ןינארמ ראפ טםאז)וד יוו וז א נוא םיורנ זיא ד^ח ןייל יןו ולא
 יסייונ םייסש ןיס־ץד נוא רעהא זיג םירצו? ןופ ןיניוצי? םיוא יי[ טסאה וד טקז קלא?
 : . יוא י י
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 בירעמ
 :םיךן •1■״ 1;- י ~ • דז־ י ־י•. • •י 4 ^.*ו■**■* דעליס* ן״י 1י9יי י*?מם ־מ־*מי

 •ונמיה ימוקש .םלוע? דקמ ונודלא ״ מ דץח9
 י • 1" • ־ בירעמ ץללשזמו : הת ]0ק ^*־1} ,

 ונתערל אביו .ברעמ וננונזךת הלענ
 " :ברע דע וננונר ־ י

 *ביו . ברעמ ונלוק זולענ
 ברע דע וננוידפ

 הארינ .ךלבס

 רקבמ ־וניתוקדצ

 ונתקאנ "ז0 • ־*י ינז״לס ^
 יייחג- • ד*״? ישיגל ^ .י.|מ י*״ן הלע:

 .רסבמ ונרהט אביו .ברעמ ונע^יהלענ
 הארי ברע

 דזיא ץטעביג לארשי ך ראפ טאה רע םאוו וניבל השמ וצ ט^אמ טאה טאנ קמן ץא
 ד 1 :ןיטעע^ראפ טסאה ודימ** דיירעץיד זאץבע* ראפבאה
 היוא לאז ירדנ לפ וצ טכאג ייב םן״ס ץטעברימ טאוו םעביג רזנוא ביעמ י"*"ה%ןי

 יילשיג רזנוא-נוא הלפת ןופ טלא ןייא זיא םד םאוו םנלשורי תוכזב םא^ץ9 _
 תיפתזועוויש ןקתמ טאה רע םאוו םהרבא תוכזב טאנ רס ןמוק לא!ת דד# תיפמןןופ
 ?יוא ךיזטזאירופק םוי זאט?בא תב ג*מ רז*א ןועיי זממ יא!םע גוא תילח#
 ךמתמ 1טאה ־ע טאוו קחצי תמיב ץלעוו ןע1?יניג ןא לאי תישת ךנוא רע טנייט םאר *׳ 1 • > י ...__ ״.״״״,״ס• "*•ואזהי*1זררזנוא רעטנייטמאד

 לוייי׳זיא ־רע ליידו תניר וושי םאל קחצל יי3 טיעטש רע גוא זוחמ תרפעו ן!עודי3

 ט£ה רע םאוו ונימ השמ תוכזב ירפ ןופ ןטוק יאי םייק״יטעעךיג ךנוא נוא בקע:לוק
 תמיזב טנילא זיב גנוחיל רד,רעוא ןרעמ ןעהעיינ ראז םע גוא אוה רשר קידצ טלאחג
 טיוט "ם ראלשיייד טזייל רד טאה בוא הפנט ד ץטלאהיג ףיוא,טאה רע טאוו ןרהא
 טע .יייז גרטקמ טי}?בוא ףיוא לאןרעןזעש םעל ןופ ןימיל רד םנייה טאנ זעוא דאזוזא
 תתצ רי? טאה רע טאוו דזלמ־ב דוי תוכזב טעבא ןופ ג?וגיעיפ ךנוא ץיג ףיוא לאז
 שאגטביולג טאה נוא הליל תוצור ןייטש ףיוא דימת טנעלפ רע עא טאוריפ ?ןיז ףיוא
 טאה רע םאוודלמול הטיש תוכזב רפ ןופ ננובעג ראפ רע״וא ןעמוק לאז םענוא
 ויבעג ראפ טקראז בוא טעבי;רע׳נוא ןדעה טטלאז טא}וד תחלסן תעמשו ט;אזיג
 לאומש תוכזב טעב* זיל יירשיג רעזנוא ןירעוויןעהעזי} לאז םע גוא דעז ערעזנוא
 לאז םע .ןיעמ לארשי יד ןופ טאנ וצ ןאטיג היפה נוא ןעדשיג טאה רע טאוו איבמ
 דזיחיצישאב נ'וא טאנ וצ ץפיולטנא ריש םאוו גנויפיולטנא רעזנוא טע?א ןופ ןיי}ףיוא

 נוא |״ד טראוו םאל ץבירשינ ־עיקש םיא ייב טאוו ףקוי תוכז? הרצ תע? םיא ץא
 ןירעוו לאז■ םע בוא ףקוי ןופ תוכז םעך ץבעור ןופ ןעמוק לאז ילפ ןופ טעבי}ךןוא
 זנוא ףיוא זיא יי טאוו הלפת רזעוא זיא םאר טןיבא זיב גגובענ ראפ ךןוא ןעהעמנ

 רפכמ
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 רופכ םוי ליל בירעמ
 האריג .ךרבמ ונדעו *ע .נ־עמ וננורכזהלעו

 בלע דע בתלדה ; י
 הא־מ .ךרבמ ונל; *ך .ברעמ ונן2פך הלעל

 :בלע רע מפט׳זיב , '
 האלל .ךלנמ דןילא אבל .ברעמ ונעסנאהלעל

 :ברע דע ונילא
 ןכ .ר$ןןגם ותוצרבו ביו־חמ ותוצרב .רצויה דיב רמוחב הת יכ

 י :רצנל ןפת לאו טבה תירבל .רצונ דסח ףדיב ונחנא
 ן3 .תחנמ ותוצרבו"זחוא ותוצרב' .תתסמה דיב ןבאב הת יכ

 *—״1*•• - 1 - - • : ־־־ - : יז־ו 1:▼: :-ד :*שיל ןפת לאו טבה תירבל .תחשמו היחמ דחיב ונחנא

 ן •ןברק.םוקמב רפכמ
 אז םע תא הרפת ןיי] וצ טרעקינ ךיז טאה טאנ טאוו איבקד וחרא תוכזב טניבא
 ןנייז רימ םאד ץטטי ייט זנואלאזתוכז רד זיא םאדאירפ ןופ טייקינייך רעזןוא ןעטוה

 תוכזב טניבא זיב טעביג רזנוא ןהעזינ ןרעי? לאז םע גוא ברי םוא רהטמויט׳דקמ ךיז
 חלפת ץ!םאה טאנ בוא הרצ תעב טאנ וצ ןעווג ללפתי? סאה רע םאוו יןלמה והיקזח
 ץג ףלא לאז םע .'ןיד לבק!? ךירא תוטובו תולפת ערזגוא רע לאז וזיא ןעווייג לבקה
 הרצ ןייא ןיא ןעוויג זיא רע םאוו הנוי תוכזב טגיבא ןופ 'םאג ראפ שנעכעדיג רעזאא
 ׳ח ״.םגאזיג טאה גוא ןיטעביג ריד וצ רע טאה דןאד תמא וצ ןעוזינ ןיהילנינ זיאינוא
 ריט ןקניידיג תורצ ץא ןנייז ריטעשטאח ץוא רימוזא טאנ טכאדינ באה ץא־״ינ.
 ץא רעזנואןטיק לאז םע נוא הלפת רעזנוא ץז לבקמ וטםלאז'הז תוכזב ןן?אנ ןייד
 ןעיניג ם&ית שדקטץבאה ייז_ םאוו'החזעו לאשיט הענח חוכזינ אירפןופ ננולמאז
 ץ?יוא ךלאק״ץא ןיפראונ טזאליג ץז ץבאה ייז תומוא ליפ ןופ גנולמאז ץיא ץשיווצ
 רזנוא טניבא זיב ןחעזיג ןירעוו לאז םע גוא םלצ םוצ ןיקוב טראוויג טינ ץז ןבאה נזא
 זיא רע,םאו1לאינן תוכזב הרפת רעזנוא טיט טאנ ןעניישאב רימ סאוז ננוניישאב

 םע .הלמת רעזנוא ןייז לבקמ טאנ לאז ףלוק םעד ןופ טדיילקיג ןייש ןעננאגיג םיורא
 הבוטית רעזנוא טיט ןא ץפאלק רימ םאווןיפאלק רעזנוא טניבא ןופ ןייב ףיוא לאז
 ן1ןוק לאז םע גוא הבועית טיט טפאלקיג ןא טאה רע,םאוו יכדרמ תוכזב הלפח נוא
 טיט ללפזמ רימ ןעץז דןאד תורצ ץא ןענייז רימ־עטיטאת אי־ןפ ןופ ריירפ'רעזנוא
 טאה רע םאוו ארזע תוכזב ץועוו ןמונינ ןא ץלאז תולפת ערעזנוא נוא החמש עורג
 זי3 טעבינ רען*א ןירעוו ןעהעץנ לאז םע בוא ינטי תי3 םער טיט ןעמינ חמשמ זנוא
 םאווץועטלע ערעזנוא תוכזב טקבא ןופ איי־וטלג רזנוא ןייג ףיוא לאזסע .טניכא
 ראפלאזאיר? ןופ הלפת רזינוא נוא ם:םד ייב ןאץגיהלטת ;וא ןץרט׳יגמבאה יייז
 עלא ןופ תוכז רעךזנואיוצ ץרעוו קהעזינ לאז םע נוא'תוכז 'רעייז ץא ןעמוק'ריד

 גיבייא זיב םסייה םא־ו טעבא זייג םיקידצ ״ .
 רעץ;ם רד זא רעפעט םער ןופ טנאה רד ץא-זייאיסייל יד יוו וזא ייייה י־־ -*"ינ ״״ יי!
 דיט ןניי] וז# גקית ילק ת רע טכאט ייויירע ז# גוא טיילב ילט יד רע טעאט ליון
 םירץתוצט עץד ןטיה םאוו 'יד וצ סטונ ןאט וצ טסטיה וד םאוו טאנ וד טניאה ץיד ץ^
 לסו& זץא פטלא:גוא תו^ יל ןופ תי־לב םעךוצ ןייקוק טסלאז םאנ דןיד ריט ץטעב

 ׳ר פ"?:



 רופכ םוי ליל בירעמ
 0 .שרפ ־!תוצרב* ד&א קבד 1*ז1צ*ןב .ש^וה ד$ ןחנ§ י$ו

 :רע:ל ןפה'לאו טיה תירבל .שדו ינע ךמות ףךיב ונחנא
 שרגא ן? .״־ ש ותוצרבו זחוא ותוצרב .חלמה דיג הנתב חמ יכ

 ־ 1 ־:דצל ןפח לאו טבה תירבל .* חלקו ב*>לא ף??
 מ .עוממ ותוצרבו גגוח ותוצרב .גנזמה דנ? תימעכ <ך$ד י3
 :רציל ןפת לאו טבה תי־ובל .גגושו ןורק ריבעמ ךדיב ונח?א
 ןב .םקעמ 1תו$רבו רשימ ותוצרב םקורה דיב העיריכהצד י?
 י י - :"רצנל ו$ח ילאו טבה תירבל .םקונו אנק.לא ך־זיב ונחנא
 ןכ .ףריןמ ותוצךבו גסנסמ ותוצרב .ףרוצה דיב ףס?כ הנה יכ
 :רצנל ן$0 לאי טבה ״רבל .ףרח רוזמל איצטט ףדיב ונחנא

 ךלמ לא .הגה יב

 רופכ םויל רצוי
 ריאמו םימחר ירעש ונל חתופמ םלועה ךלמ וניהלא יי התא ךתב
 םולש השעי .ךשח ארובו רוא רצוי״ותחילסל םיכחמה ינחע
 :יהיו רמא לפואמ תורוא םדה רצואב םלוע רוא :לכה תא ארובו

 זנוא טכאמ רע טאוו ערה רצי״רעזנוא ןיא ןירעקטינ ךיז טסלאז גוא דליז ע^זןוא ק!
 הכאלמ לעב םעד ןופ טנאה רד ץא זיא רע.סאו;ןייטש ןייא יוו וזא ק׳" יכ :ץ^ךניז
 ןייטש םעד רע טלאה לידו רע זא טאלג יי{ טלאמ בויא רנייטש סורא טקאה רע םאו;
 םיא רע טכערב וצ לידו רע זא גוא לימ רע יוו טכער וצ םיא טיכאמ גואטנאהרךץא
 .מא ץבעלטזאל וד טנאה רד ןיא טאנ ריד ייע רימ ןלייז ויא קעידא םיא טפךאינ גוא
 ןופ טנאה רד ןיא זיא איז םאוו קאה ץיא יוו רזא זיימ "עי >־:טסליוו וד ןעטעוו טשטייש
 רע טמענ ליויייע זא גוא ןיירא רעייפ ןיא ןימיא םאר רע טגייל ליון רע זא דימש םעד
 טספלעה גוא רמנוא טסלאה וד םאוו טנאה ןייד ןיא רימ ןנייז וזא רעייפ סלח ןופ וצ םע
 םעד ןופ טלאה רד ןיא זיא רע םארו ץלאה רעדור ןייא יוו יזא ־יעי־ ח*י ינ :ןאמירא םגח
 עא תיש יי רע טלאה ראפ לול רע זא רעסאוו םעד ףיוא ףיש ף טביירט רע םאוו
 6אג וד טנאה ץידיןיא רימ ןןייזוזא רעעאוו םגח ףיוא ןייג איז רע *{**> ליול רע זא
 ןיא'זיא יז םאמ זאלג ץיא יוו רזא תינינס העי •נ :חלסו בוט ץפוריל ןא *סלעוו וד םאמ
 זאלג םאר רע טלעקריצ לימ רע זא זאלג טכאו? םאמ הכאלמ ל?3 םעל ןופ טנאה רד
 ןיינ וצ םע'טכאמ גוא םע •ש טצלעמש וצ לימ רע זא גוא גידכעלייק םע טכאמ גוא
 רו״וזא "עיייכחעייב :תוריבע עלא לחומטסיב ת םאווטנאה ןיד ץא רימ ןענייז וזא
 םוא ידטבעוורע סאמ הכאלמ לעב םעד ןופ טנאה רד ןיא זיא יז םאלו גנאה םוא ןייא
 רימ ןנייז לזאי םורק יזירעיטכיאט לידו רע.זאנואךיילג יזרעטכאט ליוורע זאצנאס
 סיטשאיוו יזא ף־־־"מ >־ :םקונו אנקלא ץפורינ ןאטסרעול וד םאמ טלאה ןייד ןיא
 זא רעבליז טרעטייל םאוו הכאלמ לעב םעד ןופ טנאה רד ץא זיא םע םאמ רעבליז
 וזא םע רעטרעטייל ליוו רע זיא נו'א תלוספ טימ רעבלין םאר רע שך׳יימ ראפ לידל רע
 ןופ חירב 'םוצ האופר ןייא הבמ ןייא וצ ןא טסטיירב וד םאמ טנאה ןייד ןיא רימ ןלייז
 רע טאוו ערה רצי רעינוא ץא ןירעק.טיל ריז טסלאז גוא ןיקוק וטסלאז תובא איד

 י :תוריקע ערעזלוא וייז לחומ זנוא טםלא>'נוא ץלידניז זנוא טכאמ
 תמוי "י ׳י״׳י*0
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 רו$הפויל רצדי
 ויחמ םורט .סויג* .ע1ד;ך י1ב> חל?

 ־ ־ ►ונרמזו:י
 איה ורוכבו .יתךע להרב ותוכלמ :ותוכלמ דובכ ם# ךוף$
 רושכ םוצ םויכו .יתאמח ןוע רפכל יתזעקנ וילא .יתנומא
 !ייל בו• חס"־• קי יקס *ק*עג !תדלי ייה .רתאי ♦ יתחלן רמאיו הנעי .יתחי^ק
 .אנ ףוע .חנ? אנא .תומהו םייחה .תינורכזה'רפסכ"בתןן םויס
 דעב .א}ילד .אנ ימופ .אנ יבצדדו .א? ידמע .אן יררועתה

 ו ןוילע רד ינפ .אנ ינח שפנה
 :ףי^עס אלונ המ םדאאל ורעאן3כי

 .סכב םידה ןיכמ .חיכ לדגו םיפא ךרא :םיהלאל תמא
 האגתו ןכל .ודכ ףגמל ןתונ .חיכ ץימאו בל םכח ־

 :חיכ ברו ונינודא לודג
 םירה הקשמ .ויתולעמ םימזיב הנוב :םיהלאל תמא
 ונכתנ ולו' .ויתואלפנל השע רכז .ויתוילעמ י י

 ז ודרוילע םדכנ הרקמה האגתי ןכל .ויתולילע
 המוע י הלעמ ;םשב הובגו !דאנ ן םיהלאל'תמא

 הלודגהו הרוביגה ול .המלשכ
 הלשמ לככ ותוכלמו האגתי;ןכל

 .שלקכ רלאנו .שדק תובברמ׳לוגך 5 םיהלאל תמא
 ןמ ■.שלפ תרדהב מ םרסתשמו .שרקכ וכרד 8 *

 ;שדקב יכלמ יילא תוכילה האגתי
 •;1 ~ • : •־ _• ־: ;יז : •

 ראז םע רעוו תונורכזה רפכ ןיא ןיביר#יג ןא שחעוו רופכ םוי םוא סגייה בתבי םויק
 םימחר יבאלס ד ן# לארשי ריט ןטעב םורד ןיבראטש לאז םע רעוי נוא'ןבעל
 *יפ םימחר ןיטע2 ־ךיז טלעטש זגוא ראפ םימחר ןיטעב וצ םיכאלמ ריא רקז טןנעוו רך
 :ליימיה ץא ןביוא טגואוו רע םאוו ה־בקה ןופ טייסמףאב רד לאר&ד יד רפ טע$ זגוא
 טאה רנן זוג םיורג םאה גוא ץראצ םעד טרע^ייל רד רע טא;וצ טבימ םיהז״ל ור5א
 ק־ןאמש חא גוא בל םצד ץפוריג ןא טרעוו ר?'חב טיה גרע? ך םייריחנ זא
 גוא טרלמאיג זיארעהרזנוא ןוןירעה רע

 ןיא טעימ אד רד טא;וצ טביול .חפ ליפ טאזן
 ■עליז רעמאוו עט#ךעביוא ןיי:ןופ גרעב יל ןעקגירמ

 ן#ךעה ד? לאז םורל טליציג שא ראפ ןנייז ןקטנעט ך ןופ םינגזמ עלא
 גואט^רעה אד רד טאג וצ םברל .םידימ ע;ייז רעסאוו ןיא טקלע3ינ

 שא וצ לילןכא ינוי טכיל טימ ץיא ןיז םליח רע לימיה עטטלעבי׳
 סרד טייקטלעוייג יד'גוא טייקראטש יד נוא טייןנ־ועפבא ייד נו'א
 אדרד םאנ וצטביול .ץגיטלע־וויג ץלא רביאטוטה$ולמ ןייז גוז
 טר^לייה םימ טניי?׳3 זיא רע גוא םיכאלמ ע;ילייה טגיויוט ןתעיז
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 רופכ םויל רעוי
 לע ץראה עקור, .םי$ש הסכ ודוה :םיהלאל ורמא
 םדכ ןומה ותת לוקל .םןמשמ םערי .םימה !

 :םימש קודכ המינה האגתי ןכל .םדנשכ
 הדסי וד: .ץראה רפע שילשכ לעל :םיהלאל ורמא
 ילב םדימעהו' .ץרע ימש החפמ ונימד .ץרא

 י :ץראה גוח לע בשויה האגתל ןכל .ץרפ
 יטהול ויתרשמ .שא"יכיבש ואםכ-רהוז :םיהלאל ורמא
 םיכשמנ עגפל .שאה קרבמו״שאל הגונ .שא

 ־ :שא הלכוא שא האגתי ןכל י .שא ירהנ
 תיבהוא .םימלוע,היב רצ ;םימלועיח :םיהליאל ורמא
 האנ!תי ןכל .םימלוע דןתבשל ןוכמ .םימלוע י

 :ןימוי קיתע
 יבע .םלמ תרשח ויביבס .םיניע רוהט :םיהלאל ורמא
 םתובג ותבכרמ'ינעוט י .םימ תכשח םיקחש !י
 :םיניעתריאמ הרב :תוצמ האנקו ןכל .םיניע תואלמ

 םייהנייש רגילייה מימ םיא וצ ךיז ץקוב םיכאלמ יד גוא טייק״ילייה ןייא זיא געוו ץיז
 ץא טייקילייה ןיי}טיוק ןעגנאגמ זיא אד רד גיניק רד טאנ ץימ ץשלעה רע לאז םתד
 םאה רע ,לימיה יל טקעדאב טייהנייש ץיז םאד טאנ וצ טביול .לארשי יד ראפ םי
 רעל ןיא׳לימיהטעד ןופ ןעמלוטש'טומ ר? רעסאד יל ףיוא דרע יד טיירפשיג סיוא
 םתד רסאוו ןופ גנומתב םאדיץבענ רע טוט טמוק לימיה םעל ןופ לוק סאד זא םייצ
 וצטביול . לעפא ייוו לימיה יל טייר^שינסיואנואטגייניג טאהרעןישרעה דע לא;
 םאהיטנאה ןייז דרע רעל ןופ ביוטש 'םעל םא1ןא טימ ץמסאמילטאה אד רל מא$
 בוא לימיה עקראטש יל ןיטסא^יג טאה טנאה עטכער ןייז גוא דלע יל טסעפ דגורגי4
 ןשלעה רע לאז םתד ןילעוו ןיכארב וצ טינ ןענאק/יז סאד טלעטשיג רךי;א ייז טאה
 ,יפ טייקרעטיול ך סאל טאנ וצטביול .דלע רד/ןופלקריצ'םעדףיואיטציזאך דל

 וצ ץנאלגא זיאסע רעייפ םאלפ ןענייז רענילאב עניי! רעייפקקמפזיאילוטש ץיז
 ןבייט ןיגיוצינ ןעעיז םיא ראפהעייפ סאד ץצילב נוא ץטבייל םכאמ עא רעייפסעד
 טביול .רדייפ טנעיב ראה סאוו רנעייפא זיא אד רד ץשרעה רע לאז םורל דעיי5 ץפ
 רעץטלעוו עלאה׳ייסש םעל םימןיפאשאב טאה רע גיבייא םבעל אדרד טאנ וצ
 חא סאד םימלוע תיב ןיפוריג ןאטלעוו רע סארשלקמה תיב םאד טקולניג טאה
 ןא טרעוו רע סאוו ץשלעה טאנ לאז 'םורד גיבייא וצ גנוציז ןייד וצ גנוטיירב ןא סאל

 ליפ זיא םיא םתא טלאטשיג ןיא ראלק זיא אל רד טאנ וצ טביול .ץמח קיתע ץ$תיג
 ייז םאוו םיכאלמ יד רעסאוו יל ןופ רעטצניפ ץרעוו לדכיה יל ץפ ץקלאוו יל רעסאונ
 יטיול ןעוו״יג ןיטלאוו ייז יוו ךיילג רעמיול וזא ףוג רעייז זיא דוב^ד אסכ םעד ןייארמ
 .ץגיוא ך ץטכייל ־ועד ייז רעטיול ןנייז תוצמ שמאג,ץשרעה םאנ לאז םורל ץלוא
 ןייה שנדעטצניפ רד ןופ שע;עגלאב ראפ ןיא זיא סאוו טסייר אד רד טאנ וצ טביול
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 רופכ םויל רצוי
 ונמ דישחנ אל .ךשח ירתסב המ עדוי :םיהלאל ורמא:
 תומלצ רקבל ךפוה .ךשחל םש ץק . דשח לכ י

 :ךשח ארובו רוא רצוי האגתי ןבל ;ךשחו
 קדצואסכןוכמ .טפשמל ואסכ ןנוכ :םיהלאלורמא.
 .טפשמב ודי זחאת .טפשמה יחלא .טפשמו

 ז : ־ ־ ז .״ ז : • ־ ״ •יד ־ז : ־ן

 • ץ : ך־• - • •• •• ץ • * | :טפשמב תואבצ יי הבגיו האגתי 'ןכ

 .אכד תאו דע ןכוש .הכולמ התאן ול :םיהלאל ורמא
 •ן • • # •• ן • ץ •• • • •• .הכומנ חורב ובוש רמואו .אכד דע שונא בישמ

 :הכולמה לל יכ האגתנ ןכל
 אלו יופצ לכה .םלוע ותרובגב לשומ םיהלאל ורמאי
 ן יל.םלוע דעו םלועמ ודסח .םלועל ומש הז,םלענ
 ן םלועה דעוי םלועה ןמ לארשי'יהלא יי' ךורב האגתי
 רודמ וימק םחול .רוד ףלאל דסח רצונ :םיהלאל ורמא
 ומע הנוח רואה .רודגל וחישמ י תכס םממ .רוד

 :רוד רודל ורכז הז האגתי 'ןכל .רודמב
 לא עמוש םינותחתו םינוילע לבוס ו םיהלאל ורמא■
 שנרעטצניפ רעד וצ ןאטינ רע טאהדנ?ןייא רטצניפ טינ םיא ראפ זיא שענרעטצניפ
 נוא'הרצ ןייא ןיא זיא טאוו רד זיא םאד טיוט ןופןיטאטי םעד טפיל וצ טרעק ראפ רע
 דד ץטיעה טאנ לאז םורד טכיל וצ שעגךיז$צניפ ןייז טאנ ט־זעק;ראפ טלמרעטצניס

 טביול .פפ;שמ ןיא ןיביוה ירד טרמיי רע טאנ ןיטיךעה טא; לאז םורד הרזג יד 'לטבמ
 עניעסיופ# •יאפ יד טפלעה בוא לימיה ןיא טהור רע הכולמ יד ןייש זיא םיא וצ טאנ ע
 םייא ףיוא טנניירב רעי טאוו םעד ךרוד הבושית טימי ןיזןיטנעמ םעד םוא טךעקירע
 :ירע־דיגא טיט הבושת טופ טנאזרע נואחורצ טימ ןיסיוטטזיראפיזיא גוא םירוסי
 טגיטלעוויג רע טאנ וצ טביול.הכולמיד זיא םיא וצ ןעד ןשרעה טאיו לאז םורד טיסי*•
 זיא ךאז )ייק״נוא ןהעזי; םיא ראפ זיא גנידלא טלעוו רד רעביא טייקראטש ןייז טימ
 זיב גיבייא ןופ זיא דסח ןייז גיבייא וצ ןעמא; ןייז זיא םאד ןיליוה ראפי טינטיאראפ■
 לאר&י ןופ טא;רד ןעמאג םלכאנ ןייז לאז טביוליג .ןשךעה רע לאז םורד גיבייא וצי
 חורודטניזיופ זיב םיקידצ יד וצ דסח םיה רעי טאנ וצ טביול .ניבייא זיב גיביי.דןופ
 טאוו ם^ורי.טאטש יד ןערב טעוו רע םיאנוש עגייז טימ ה^חלמ ניבייא טלאה רע
 ןיאסיא ייב טעו- טפיל םאד ןעמאצ ם.ורא יז םעור נוא דוד תפוס ןיפחינ ןאמרעוויז
 יצ זיא שענעננעדינ ןיימ טנאזיג טאה רע םאוו ןישלעה טאנ לאז םורדגנונואוו ןיי!
 וצ טךע!ד רעי מ#ך?מא ד נוא עטז^רבייא יד טנארט יאד רד טא;וצ טביול .גיביי*פ

 דרז •ר ש׳סק•
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 רופכ םויל דצל
 ז**

 םיער עוש בישקס .םימעל ורדע ץזאס .םינויבא ♦
 ,:םימראה'ימראו 'סיהלאה יהלא אוה האגתל

 וירצל םהונ .י המחלוה שיא רובגו זוזע :סיחלאל ורמא
 ־םהילע םהונ תירבמ .המח לעבו

 ה^חלמ שיא ןל האגתי ןבל .המיהנב
 קזחלו לדנל תיב ,לבד השעו לעפ :םיהלאל תמא
 .תוטמוש? ו?גח .לכ ימע הבשל וילא .לכל

 :ליב לע ןוילע האנתל ןבל .לכב
 .ויכלהמ ץיצמיש: .ויבלד לבב ןי קידצ :םיהלאל ת$א
 ןבל .וימיב? ץרא ושיל .ויכילה םע? ץפח

 יי זוייאלמןלוכרבהאג^.

 תירחא דיגמ ..שארמ תורודה אדוק :םיהלאל וד^א
 שאר תלד םואב רחן ,שארמ

 וב וחטב ודמא

 מ5
 ,דעו םישודק דוסב

 דערתו ץדא
 דעונ

 .גנאז'; ןז6 יירזןייג םאל םמענ רא8 רע.הלפת ןופ דייר יד שנענ ראפ רע םינויבא יד וצ
 רעה ןייע גוא רע$ע; ערא רעביא שאגא 'זיא רג? םאוו םא;ןיפ׳דעה רג? לאזסחד
 זיא רע ןיטלאה וצ .ישחרמ קראשט'?יא רנן סאוו שא;וצ ש3ימ .ץרעה עלא רעביא
 -מגייפענייז שדיינ# רא? רן ןי־ואצ ןופ רעה ץיא זיא בוא
 .םאוו ןי#רעה שאג לאז םורד גנ־טורב טיט ייז ףיוא שמחב רע'שעגלמוט ראפ
 .ךיא*ןיפא#א3 ץלא טאה ארי רד טא;וצ טגיול .המחלה םייא ןיפורי;ןא טרעוו רע
 שענעפעש׳אפ ערא ןופ ןיגיוא איד ,קראה# וצ .בוא ןישיירג וצ גגידלא זיא שנאה ןייז
 "טאנ לאז .םורד הח;#ד ץלא ףיוא ץשיג נ־א ןיהעולש ןיגיוא ענייז נו'א םיא וצ ץפאה
 טכעריגזיא אד רד טא;וצ טביול .ערא ר?יא רששךעיגיוא רד זיא אד רד ץשירעה
 לכיה ןיי!ןופ רעטצנעפ יד ןופ טקוק גוא גישראפ טכער ץא רע. ,ןיגעוו ענייז עלא ץא
 ־לארשי עשז^עבג עני־יז ןגיניק שיא'ןכאמ ייז םאור לארשי קלאפ םעד ןיא טןעגא3 רצ
 ךיביול םינאיש ענייז ערא םאוו ץשרעה שאנ ראז םורד לארשי ץרא ןייחא ץלאז
 ■ ןי?ש!רע ןופ תורוד ערא םנעייליג ןושיארה םדא ראפ טאה רע טאג וצ טןיול .םיא
 שיוא שאה רע ץמשלע םוצ טצעל םאד שגאזירע ןיפאטיאב ייז טאה רע ייא דאנ ןא
 ייד? ןיניירקי;שיואי םתד ייז שיאה רע סורא ןענייז ייז םאוו קלאפ םעד ןיא ןיבי^י;
 ־רעילאז םורד הרות יד ןעתעל ןיראן ייז זיא סאד שייקראשש ןייז ןיטשראפ ןיראיייז
 וצ טביול .ליוו רע ןעמעוו טכיוה רד בוא ץביוה רד זייא רע םאוו טא;רד ןישךעה
 דצ םיא ןיא ךייא טרעציז ראפלישיזד ץא טהור גוא ןיביוה רד גוא ךיוה זיא רנן טא;

 גיבייא *י *י״מקס
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 רופכ םויל רצוי
 ףי4חמ וימע .םיכר סוס? וליכ# :םיהלאל 3רמא

 תכ *שעב .םיברש רחע םיךחימ ומע .םיביכר
 :םיבורכה בעוי תואבצ יי האגתי ןכל .םיבר
 ןוילכ ריבעמ .ץראה האלו? ותלהת :םיהלאל ורמא
 י ץרז וי^ממ עוע ;ץרן5י ןורחו ףא ביעמ ,ץרזר ^
 :ץרא,ד למ ד*? דל* *£332*אוי $ י

 :ונ הל$ז י&יעס סילחג ן3ךו
 המ־ןי. םילא ינבב .1ל ךורעי קחעב ימ ןיא :וניזאי ה#עמ
 ןכל .ולומל םיבגחכ אי2 ירד .אבעומל הלע םיהובג .א

 :ולעפ םימת רוצה האגתי
 עחלן קעז .ומע תודפ הברהו .ומע דחפו לעמה :וניהיז העעמ

 :וטע תואבצ י; 'האעוי ןכל.•ימורממ ןיזאמו עח.1טע ־ י ־
 ♦־,אבצ ידודג יתכ.ויאךומל יע איב1י.ויאךילןתנףךט:וניהלא העעמ
 ז ויארי לא י; ץע הנה האגתי ןכל .ויארמ דובכ י ורמעי אל
 ןייז ןיגעוו ןופ תא םיחאלו? עגילייה ך ןיקיוק טיילבינ ןא רע טאה רוב? ןיז ,גייוייא
 ןורא םער ןופ קגנאטש יד ץזןיימצ הגינפי ,ייז ןעח 'טכאמיג ר? טאה קראפ גירייה
 וצ ט$יור .םיא ראפ טרעטיצ יז תא ד־ןע רד וצ םתל אד רד ןימלעה רע לאז םורד
 ץגער יירפ!?:ןיפירט רע.טכאט לימיה ע;יי רעסאוו ליפי ןיא ימא געשיש ןייז םאר םאנ
 יייי יאוי ץר^ייט איד ץא טניבא גוא ץגראמ עלא לארפ׳י איד ןיגיצנייא ןעמאנ ןייז
 טציז רע םאמ ןיז^ךעזד טאנ לאז םורד ןירוטי יד קניי!־ םאד ןייא ךיז קליטאו ןיטיטגעמ
 יד לופ ויא בימ ןייז םאר טא{ וצ טביול .םיבורכ ןיקייה ייז סאוו םיפאיה יד ץטלווצ

 םיא וצ ןיטעב ייו טאוו לאילי אך ץפ איירט׳ינ םאד,גגודייג0 ראפ גוא'ןיראצ !תרג
 ןייד ויא קראטפי ראג איוו רעה רעז;וא שאנ ןיקלעה ירע ריאז םורד ךזטנילימא*

 :טלעוו רעצנאנ.־ועד ןיא ןעטאנ
 ?ךער יד זיא םאד "־*:טאנ ריתא ןופ 'קרעמ ך סיורנ רעייו קניז ריוא ווא גוא ןבבו
 ץצאש םיא וצ דןיז לא,ז אד רד לימיה ןיא טינ רענייק זיא םע טאנ רעזנוא ץפ י
 יימיה עקוה יל טאה רע ןיביילג טינ םיא וצ רמז קקמיבא״ה עקראטטי יד ץפ רענייט
 ץנעק.ןךרילעקייה יוו קניי רלע לד ףיוא קנואוו סאמ יד,ןיטראד ןרציו וצ ץביוה רד
 ?לעוו יד־ץנאנ קניי ?דעוו ענייז םאר טאנ רעקלאשק רד ץשלעה רעי לאו םורד םיא
 ייב ויא גנווייך רד ריפ תא סיא טיט זיא טכ־!א$ תא גגוגיטלעמיג.טאנ רעותא ןופ
 לטיה ןייו ןופ טמענ ראפ בוא רע םלייא קלאפ ןייו ןופ הלפח יד נ־וא יירעינ םאד םיא
 .טאנ רעזנוא ןופ קרעמ יד .תואבצ יי ןייא ןעטא{ ןיי םאמ ןימלעה ־רס לאו םורד
 יל ויא ־ק םאמ םאנ וצ קנאזעיג קגניירב ןילעוו ייו רעטכראפעניי רצ ויי?פי טינ רע
 ןיי!ןופ דובכ םער קמעוי טינ קנעק.םי'כאדט ך ןופ חונממ יד :לארלי ןופ סבראפ
 קרעמ יד .רעלכראפ ענייו ףיוא ויא הח#!לםטאנ ןישדעה דע לאוי םורד טלא&טיינ
 גנאזיג טיט טניריי-לינ זיא רע ןיטניוו ןופ'רע טינאע םיחורק עניי/.טאנרעולוא ןופ
 ראפ הלפח'ץא דייר ערעיי ייסינ ראפ לארשל יד קמ טסענ ראפ רע ביול טיט תא

 םיא /ר פ׳׳םקם
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 רופכ םויל רצוי
 ;תוחבשתו תורישב שדקנ .תודח השוע ויכאלמ :ונד־ורא השעמ
 האגתי ןכל .תורח"דימעמו ה^וע .תוחיש תכיפש תכוס

 :תווחה יזולא
 אילפמ שודק .ויסוח עדוי רוצ .ויסומע תחשמ הדופ :וניהלא ה4ע^מ
 :ויועעמ לבלע וימהרוהאערן ןכלגיסיעכמוניצרמל םוחרגיסנ
 רוב]כ !ה?ך וחךיפךיי״רמדנ׳־ןותכ ותבש .י ה?ןןן ויתולובחתו שונא ה^עמ

 ־ ;ה91 ל^ל םךן< 'האגתי.ךיאו, .הזןךא ףיעס? ־ :־
 ויתורות .תועוש ךרע העוש .ת־ועיש עמוש :וניהלא תשעמ לבא
 ונל לאה האגתי ןכל .תועושי עבוכ וסיסכת .תועשעשמ יי

 י :תועשומל לא
 י 1 חנשזו ווח גאמ קסד־-ש ץא קור 6ניםיג(קד ךרימ לאל)

 רופכ םויל ףסומ
 :ךיש© ארונ הס םיחלאל חמא קבו

 רבד םימל .ומע תודפ שיחמ .ומלועב ךלמ לא :םיהלאל תמא
 :ומשב וארק י;ל ודוה .ומע החילס יב .ומאנ י '

 .ז־הקל החילס שיחמ .ולדג בורב ללהמו ךורב :םיהלאל תמא
 :■ול ורמז ול תיש .ולעשב םימ דדמ .ולדג לכל תואדול
 תיב ןהכמו .ושידקהל החילסב .ושודק םע לאוג :םיהלאל ורמא

 :ושדק םשב וללהתה וישודק םהרבא ערזל .ושדקמ
 11? - 1 1 - ן • 1: זיזן •י ^ ־דז1 ?* : •

 שאנ רד זיא רע טאוו ץשדעה טאנ לאז םורד תורצ ןופ טפלעה בוא טדעפשנע רע.םיא
 לארשי'יד בורנ םער ןופ םזייל רד רעי שאנ רעזנוא ןופ קועוו יד .ץטיסינ עלא ןופ

 "יז םאוו לארשי ך״ביל טאה רע רעפעשאיב דד,'ןא ןיראבייג 'ןופ ייזטגארטרע םאוו
 םורמ ך׳יז זיא ר^ םיםנעבילרעך*מאוו טויט רע טאגרגילייה רעך,םיא ןיא דןי'זןייןישאב
 ןע״נעראצרךיי׳טאוו םיעשר י־ירעביא גוא'ןוצרןייז ןעוטייזסאוו םיקידצ יד רביא
 יד :קרעוו עןיי!עלא ףיוא זייא טייקמחאב רד ענייז סאד׳ןישרעה טאנ לאי םחד םיא
 ץא זיא גינוציז ןייז ןק;אדי;עסכעלש ןנייז תולובחה ענייי נ־אןש׳טנעמ ץיא ןופ קרעו•
 דד ןופ טלאפשא ץא ץ?אךגאב טרעוו רע םירעו; זיא'גנוטעב םיוא 'ץיז טייקשלאר
 וצ'גוא טייהראנ וצ זיא רע טאוו שטנעמ רד ןיטלאה גידריסאה ךיז לאז יוו גוא דרע
 םלענ ראפ רע,יירשיג וצ טיעה רע ,'זיא טאנ ךנוא ןופ קרעוו יד רבא .ץבילנינ טקי;

 י.גנוטנירןאסאד
 ףליזו ןופ טוה ץא זיא גנודיצ ןייז ,טיש רד טאנ ךיז טיירפ ןענלעל לארשי.יד טאוו הפ

 ! :ןיפלעה וצ טאגאזנוא וצ זיא רע םאו;טאנ רד ןי׳שרעה רנז לאז םורד *
 גמזיילרעדא טלייא רע םלעוו ןייז ץא גי;יק ןייא זיא טאנ .טאנ וצ טביול פייל*ל חסא
 יד קד טנאזיג טאה רע םאווידייר יד ץיז ם;קמ לא;רע'לאךשי קלאפ ץין וצ יי
 טאנ וצ טבייול .ןעוןאינ ץיז ןיא טפור טא;וצ טביול םורד שיא ייב זיא גנובע;רא8

 גנובעג ר? 'ןילייא סוט רע. ,טייקרעפכא ליפ ןייז שימ רנזזייא טביולינ גוא טשטנעביג
 רטאוויד ץשסאמיג םאה ירע טייקרעפכא ןייז עלא וצ ץזייוו וצ'גנולטאז ןייאץזיוצ
 קלאק גילייס יד יופ רעיזיילרך רך.םיא שביול נוא םיא וצ םגניז םתד יטירק ןייז י



 רופכ םוד ףסומ
 .־וזב 1ז םעל חלופ .־וזע עיקרב חבשמז לוגד :םיהלאל תמא

 :־וזעו יי ושרד .1זעמ תדע ןכל .־וזעמו וזע רב־ןב
 םואל חלוס .ה1עען לעפ אוהו .'השע רמאמב לבה .*םיהולאל ורמא

 י :השע ישא ויתואלפנ ורכז .הסח וב םעןבל.הםוטע
 חלוס .ודלו'םימשו ץרא ילע .ודבע רבד םיקמו :םיהולאל תמא
 :ודבע לארשי ערז .ודוס רב־זב וארק? רשא .ורהימ םעל ־ י
 ¬דוא'יוגל חלו6.ץראה גוח לע בשויה.ץראה עקור הז :םיהלאל תמא
 :ץראה ילכב וניהלא י.ל איה .ץראה דסויל ורמא ןכל .ץראב "י
 םימחרב בושי .ותדע ןגוהו ןונה .ותנועמב יח :םד־ןלאלתמא

 :ותירב םלועל רכז .ותירבב ייאבל ןכל .ותיבל י י
 .ותרמא ומ לע םיקן .ותשרי יאלט .־(תלחנ יפט :םיהולאל תמא

 י ׳ :ותעובשו םהרבא'תא תלכ רשאי• ותרותב קוקחב
 אטחל חל1ם.קוחל םייחל׳ויארי '.קוחל םירשימ ץע׳וי :יםיהלאל תמא
 :קוחל בקעיל ה־דימער '.קוחרמ העורל עמשמ .קוחמל

 * י ^ *־

 יד וצ שדקמה תיב ץיז ןא טיירב רע נ1א גנובעג ראפ יד ץגעוו ןופ םיא ןינילייה וצ
 רעטהיגאבינ רך.ןטא3 ןגילייהןיי! טימ ןיז טמירב םורד ןנילייה קיז םהרבא ןופ ־חניק
 ייזסאוו לאךשי.ילוצטבינ ראפ רעלעמיהןיקראטש ןיי!ןיא טביוליג זיא רע טא}
 להאןנ ןהעצייירך ןיבירשיג טיישש ייכ רד םאוו הלימ תובז ןימהו ןופ וז םע ץסייה
 יז סאווהרות רדץגעוו'ןופ ןיואילאצ רד ןיא טאה וז טלאוו םאל זא ליפוזא תילב
 ך םורד זוע ןשוריג ןא טרעוו יז גוא לארשי ןופ גנוטסעפ יד נ*יא טייקראשש יד זיא
 ץנאז םעל טימ ץלא טאה יאד רד הרות ןייזי בוא טאנ טשראפ טייקראטש ןייז ןופ הדע
 ןימביליג ןייז וצ ןיינעכ ראיפ טומ רע ןאטיג גוא טקרעוזינ ץרא טאה רע גוא ןיפאשאב
 ךיז ץעיש אב סאוו קלא$ םאר םורו ןא ץראביג ןופ יי! טגארט רעיסאוו לארשן קלאע
 דיי־!ף טניטעז״שאב רע גוא.ןאטיג טאהרע םאוו רעדנואוו עעיז טקניידיגיסיא ןיא
 וצ טבינ ראפ רע'־ףערד ףיוא גוא יימיה םעד ףיוא זיא טייהנייש ץי!,ט5ענק ןייז ןופ
 תודוס ענייז ןופדייריד ןיא ןיפורינ ץרעוו ייז םאוו םיא ץנינייא יי!םאוו קלאפ םעד
 טאנ רעגיזאד רעד .טכענק ןייז לאלש י ןופירלניק יל ןענייז סאד תוצמו הרוח רד ןופ
 דד ןופ ריקריצ םעל ףיוא טיעיז אדר־ז רעעאוו םעד ףיוא דךע יד םיוא טיירפש םאוו
 גיצנייא ןייא ץפוריג ןא ץראויויג ןענילייז טאוו לארשי יד וצ טבינ ראפ אד רד דרע
 םאנ תא רע דרע יד ^ ינירג 'אי ־ח םעל וצ טביול.םורד דלע רד ףיוא קלאק
 גימלאכ רד זיארע לימיה ןייז ןיא טבעל אל רד.טלעןו רעצנאג רד *ץוא טאנ רעזנוא
 ץיז מ טייקביראב רל טיט ןידעקמוא ןיז לאז רע הדע ןייז רביא ןיז טטי־ןאב רל"נוא
 ןעמוקיג ןעקיז יי! םאוועלא ח וצטנער זיאסורד שדקמה תיב סאליזיא םאליזיוה
 לארשי.ח.טייהרע?י!ןיי!גיבייא וצ טבאדינ טאל יאד רד טאנ ץביול וצ תירב ןייז ןיא
 איי!'ףיוא לאז רע השורי ץיז ןופ ןעלעמעל איד ברא ןייזי ןופ דניזיג קילק םאד
 ראפ טאה רעיסאוו הלות 'ץיז ןיא ץבירשיג טייטש םע'יוו וזא גאזןייזןיגיטעטשאב
 טעעל ץעויא*זיא רעןא?1יג טאה רע טאוו העובש* ןייז ינוא םהרבא םימ ןיטינש
 לאז רעקבידש ןיבעל םוצ רעלאז רעמכראפ עעייז ,ןיבידש יצ ןא טייקישלאש
 אוצ ץראזמג טרעהינ זיא םע איון וזא ץקע!ן פא רע לאז דגיז איל נוא ץינעג רא©

 רעמ •רוז״מ* ,

365 



 דופכ םויל ףסומ
 אוהו .םלועל ב$נ תבל .םלוע דללא ףיקת :םיללאל ודבא

 לארע: ילל^ יי ךור^ .םלוע*> ומע םיללחמ ונחנאו .םלענ
 ־ :םלועה דעו םלועה ןמ

 :וניחלה יעעמ םילודג ן?לי
 "ודבעל רוא הלג .ודוה תחתבו םורב .ודועב רידא :וניללא ה£עע5

 :ודבלמ דוע ןיא האגתי ןכל .ודבעל םיקמ רבד
 רבעומ ויז.דע ידע הנומו רפוסו .דע ימלוע ריבמה :וניהלא הזעעס
 ב ־ועדתו ץראל טבמה האגתי ןכל .דעסמב הפוצ דלח.דע1נ

 דעל .ומאנכ וללכ .ומודה עדוי .ומלוע ןעוט :וניהלא ה^עס
 :ומע תיאבצ יי האגתי ןכל .ומיקהל

 "ולדגב ודולס .ולובז לע ארונ'.ולעפמב לעומ :וניהלא ה^עס
 :ול י לעממ םידמוע םיפרע האגתי ןבל .וליח בורב וזע
 למע םולק .יניעל טבמו הפוצ .יי^עמ ימעב וראפ :וניהלא הזעג?ס

 :יי יעעמ םילתג האגתי ןכל .ינומהב
 רובק .הקל וחךי$ך .הקד? ךות? ותבע המזימ ויתולובחתו טיונא ן־ן&עס

 :המל ללהל םדא האגתי.ךייאו .הקלא ףיעקב ־ ־:

 דראה רע גוא ךרבדכ יתהלק טגאזיג םיאוצ טאה טאג םאר ןא גנאל ןופ ועבר ה£מ
 .דגיז יד לחומ רופכ םוי םוארעיזיאראןעלא םאר ץעזיגא וצ בקנ?'.וצ טלעטקי; םאר
 רע גוא גיבייא וצ טגיטעטשאיב זיא דייר עקז קראטש זיא טלעוו רעד ןופ םא;רעי
 תעד טא; ייא ט3ירלי? גיבייא וצ קמא;ןייז ץקול ריזל גוא ןיליוה רא5 עלא ןופ ייא

 ז עבייא וצ זי$ גיבייא ןופ לאיש:ןופ טאנ _
 סאג רעזעא ןופ קרעוו יד ״־ :טא;רעזתא ןופ םיזעגזמ יד םיורג קניי!ויא גוא ןמו
 קזיזיאירעדי; רד ןיא בוא ךיוה רעד ןיא/גנוגימעטאב ןייז ןיא קראטש זיא רע
 טאוו ריד יל "־ורוח יד ייא םאל טכייא טקעלפנא טלענק עגיי!ק טאה ־ק טייהק#
 טשרעהיג טאגיזיא םורד טכענקןייז וצ םקמ ירע זייא ןידייר םיקידצ רוא 'םיאיבנ ד
 אד רד טא}רעזנוא ןופ ק־ךעוי ר .ץירא רע ראנ ןילנאה רא$ טינ רענייקזיא םע קד
 גוא גייבייא זיב ןייז טעוו םע םאת תא ץזעוויג זיא םע סאוו ץלא טסייוו גוא טקק רך

 אסב ןייז ןופ טייהנייש יד׳גיבייא ייב ןישטנעימ ך ןופ םישעמ יד טלייצ תא םבידש רע
 ףיוא חיגשמ תא רע ,ןטיטנעט יד ןופ הבושח יד ןיי!וצ לבקמ טיירביג ןא זיא דובייה
 ■ךרע'רד וצ טקויק אד רעד םשירעריג רע זיא םורד יז ןעגהעל רעטנוא וצ טלעוו דד

 דיאאיזסאוו ףראדאב דרע יד טאוו סבייוו ־ק טלעוו ןייזטגארט רע'.טרעטיצ יז'תא
 טלעוו יד ץיטשןיכאמ וצ ןידייר ץיז טימ טניירקיג טלעוו ך טאה רע ליקנייב סופ ןייז
 ע עיז'ןיא טניטלעוויג רע.ח1א'בצ"ידיא ןעטא;ןייז םאוו טש־ועהיג זיא םורד גיבייא זיב
 וזיא זיא ביול ןייזילעמיה ־יחיזיא טאד גירעבלאה ןייז ףיוא גיטכראפ זיא ־ק קרעוו
 !יא םורד ליח ןייז ןופ טיייקסידג.סאי יוו יזא זיא טייקראטש ץילטייקרעפ^וא ץיז יוו
 .םיא ןניואב וצ ליטיו ץא םיא ראפ :עייטש םילאלט עלידענערב יל ,טישרעהיג טא;
 ןייז ןופ ביול יד ןיגיוא עגיימ וצ םגול גוא טהעז רע לימיה ןיקיוה ןיא זיא םייהנייש קז
 םישעמ ך קד טשרעהינ טאג זייא םורד לארשי.ייד ןופ גנומורג ןישיווצ זיא ןעטא}
 ןייא זיא רע טאנ רעזנוא ןופ םישעמ ד רעבא יב" :׳יני .ל"־ :םיורג קקז םא;'ןופ

 רעגיימכאמלא'י ׳י "׳ינ!*
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 דועב םויל ףסומ
 ילב הינכש .המילב לע ץראה עקור ידע :וניזרא חעעמ ,לבאי

 .הממורל ומ^ ףיקת .המדא םימ לע ןכת .המ&ל תויה
 י *5'המלע? רוא הטוע האגתי

 \ חנמה שאר ןופ שקיס ץא קס םניפינ (דמ זז׳זואח) תא ("קדו הנחת)

 יד טניטעטשאב רע טשינ ףיוא טיירפשינ םיוא דרע ך טאה גוא טאנ רעגישכאמלא
 ףיואדרע יד טיירביג ןא טאה רע ,ןרעוו טסיוו רא? טינ ץלא}ייז דרע רד ן# רענואוו

 טאנ ט$רעץוינ ר}? ייא םירד ןיכ^ה רד יצ ןיעןיא;ןיקראטש ץ׳יז טנער ייא םע רעסאוו
 :דיילקא טיש איוו ט?יל טימ טליהיג ןייא 'זיא אד רעד

 ץמזוו טנייד ןופ טאנ ןופ ןינייולג םאד ץשיה גוא ץטלאה טאוו לארשי יד "א תנומא
 ויא ץגיליוואב וטסלאז יירשינ ריא לאישי ך ןופ ג;ו3יילב רעביא םוצ ףיעה
 לאז תונוע טבינ ראן> נ1א טיג ייא אד רד טאנ יסי :טאנ רעינילייה וד תךוטן5 יד
 עך{נ.וא ינתל" :טאנ רענילייס גוא רעגיטכראן)וד ץבע;ראפ דןיוא תונוע ערזנוא רע
 *ועדי :טאנ רענילייה וד חונבךר יול'לעטייה םעד ןופ ץיז לעקז? טאנ ראי״חולפח
 טא}טןיול לאירענ יןאלש רד נוא טייז עטכער שטאג ןופ טאנ טביול לאעימ ךאלס
 דרע רד ףיוא גוא םאנ יא אד טינ ייא לעמיה ןיא .ןנאז נוא טיי1 עק^י־ן שיןאנ ׳ה•

 :לאישי קלאפ ץמ זא תא רעוו
 תקנא י י * רייייי
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 הליענ תיפת
 תולאשמ אלמ .ךדובכ אסכ ינפל לעת .ךי־ןלהס תקנא

 י5 ־:לתע יאב תולפת עמוש ,דןידחד? םע .
 ןב1צ ריפמ 'ועצוי ם1יה םג .םימלוע תעוצת ייב עצ1נ לארשי

 י :םיעורה לעבו תוחילס בר התא יכ .םימורמ
 ןוחבי יב ןוחי'ןוח .הניכמה יפנכ תחת וד:לצ ונאיבח!
 יזוע הזוע וניהלא אנ המוק .הניכהל בוקע בל
 . :הניזאה ונתעושל ״ .אנ
 ינע םע עציהל עצי ןימיב .ןוילע רתפ? בצוי יתחלס ונעימש:
 :ונל רזוע היה ירוננעת קדצב תואדונ ףילא ונעוצב.ןויבאו
 רצנ ;תמאו הסח ברו :םיפא ךרא .ןונחו.םוחר לא ; י
 תחלסו ,הקנו .־האטחו.עשפו .ןועאשנ,םיפלאל דסח
 .הימהאו םדדלא הרכזא :־ונתלחנו ונתאטחלו וננועל
 תלפשמ םיהלאד ריעו'.'היונב הלת לע ריע לכ יתוא־וב
 ראפ ןיי; ףיוא לאז ךיד ןיביול םאוו לאישי איל ןיפ א״רשיג םאד זיי״י תקנא
 ץגיצנייא םאוו לארשי קלאפ םעל ןופ טעביג םאר ריפ רד הובקה אסכ םעד
 :דץד'ןיטעב ינוא ריד וצ 'ןמוס םאוו יד ןופ תולפת יד וצ טס־ועה וד ןעד ■ךיד
 טנייה ץזאל'ףליה עגיבייא ןייא טא; ןיא ןיפלאהיג ץרעוו :וו לארשי יד י״י> לא־לזעי
 עכיוה איליןיא טסטור וד טאוו טאנ וד ליומ ץר ןופ ןירעוו ןיפלאהינ יןייא
 טאנ י*ינ״:תונמחר ןופ ראה ןייא גוא גנובעג ראפ ןופ ראה ןייא ט?י3 וד קד קלשיה
 ןופ רינילפ ך רעטנוא םעזה ץיז ןופ ץטאש ןיא ןיגראב ראפ
 םיביעמ ענעגראב ראפיערעזנוא ןיטשלאפ בוא ןיבור? טעוו טאנ זא׳הניכש רעד
 ץראה סאד^םחר תדמ טימ ץטפשמ זנוא נוא ןעמי־ואב דל זנוא טא;לאז טלאמעד

 ייטש/ץטונ וצ ןיטיירב ןא םע טאנ ריאז תובשחמ עטכעלש טיס טמירק ראפ זיא סאוו
 יירשינ רמוא וצמע";ראפ טא;'.טא'נ רקראטשןיימ ךימ קלאטש טאנ רמוא ףיוא
 ץרעה ץזאל זנוא לאז שנעגראב ראפ ןיטשרעביוא ןיא טציז אד רד טאנ .הל?ק ןופ
 ראז יטנאה עטכער שטאגיןופ ףליה ץיא טימ .דניז ערעייא ןיבענ ראפ באה ךיא
 ריד וצ קימש׳ןאט רעזנוא ןיא .סורא ןענייז טאוו לארשי קלאפ םאר ןיפלאהיג ןירעוו
 ץבאז עגיטבראפ ןאט וצ'ןירעפטנע ז;וא וטסלאזטייק_יטכעךינ ןייד ךלוד הלפק טיק

 י ־ :רעפלעה ןייא זנוא וצ ייז טאנ וד ,םיעשר יל ןיא
 רעד רע רעגילעז טיייל ןייא בוא דענימראב רעד ץיא םאנ ץיא זיא ראה רעד טאנ
 נוא*ןאט הבושח ייו ץלעוו רעמאמ טראוו גוא םיעשר יל יצ ןיראצ ןייז ט־ועננייל
 טניזיוט'ייווצ זיב טוט שטנעזןא טאוו דסח םער טיה רע ,טייהלאוו גיא דסח םיורג טוט
 נ;ושב ןה טוט שמנעקא טאוו דניז יל לחומ ויא נוא טנאר־ג ראפ רע׳סיא ךאנ תורוד
 טוט שטנעמ רד זא זיא םאר דעו ע;ייז ןופ ןייל ןישטנעמ םעל טכאמ בוא דיזמב ןוד
 דגאל םאר'ץברא זנוא ךאמ נו'א דניז ערעזנוא וצ ןיבעג ראפ טסראז בוא הבושק
 *יידש גואקמורביאוטנוא טאנ ץא ןעקניידיג.וט ךיא.אבה םלוע גוא לארשי.ץלא

 ךיוה ־8ץי!ףיוא טיובי; קץי1 טעקע £לא סאד העז ךיא זא םיא וצ הלפק טיז?
 טייהנייש 'י

 יי

368 



 הליענ תלפת
 תדמ :יי .תמל וניניעו הלק ונא תאז לכבו .היתחת לואש דע
 דעבו .יליפה ונתנחת ךנוה ינפלו .ילגלגתה ועלע םימחרה

 .ילחל שאר לכו ךד בבל לכ יכ ילא# םימחר ךמע
 תועמד ירעשבו .תובת הרשע שלשב יתודתי יתכמת :יי
 חומב ;תובל ןחוב ינפ חיש יתכפש ןכל .תובלש;אל יכ
 ךינפלמ ןוצר יהי. :"'.תובא תשלש תוכזבו הלאב ינא
 .תויהל ךךאנב וניתועמד םישתש׳ .תויכב לוק עמוש
 :תויולת וניניע דבל ךל יב .תוירזכא תורזג לכמ ונליצהו

 ךלמ לא # יי יי • • • י• יז ** 9 •
 :ונעשי יתלא ונעיש1הו1!נ1ע לימו חלס .ןורש;תדע להק אנ ם^ר
 בירו עישות' , חתפת ונל בוטה ףרצואו .חתפ סימש ירעש קייד

 :ונעשי יהלאונעישוהו .חתמת לא
 דחא יי וניהלא יי לארשי עמש םעם

 ץ •• ץ• ן •• •י• ץ• •• ^ - •

 ותוכלמ דובכ םש ךורב םימעפ ,ג
 1:םיקולאה אוה יי םימעפ

 ז

 1 ע ^ י 1 תחא
7 7 • 1 7 

 האבה

 רעד זיב טועדיניג ץראו;זיא םילשורי ןעמ םניימ םאד שאטש םטאנ גוא טייק_נייש
 ץגיוא ערעזנוא גוא םיאג וצ ראנ רימ ןיפור ןעמעלא םער ןיא ינוא בורג רעטשרעטנוא
 גוא זנוא ףיוא דקז רעגלעוו רימ ןיטעב ךיד םימחרה תד? וד״יס :טאג וצ ראניןיפאה
 ץיד ראפ טייקמעראב רעד טעב ,טעבייג רעזנוא ןיליאפ ךא? רעפעשאיב ןייד טיאג ראפ
 ןענייז פעק,עלא נו'א תוריבע טיימ קיגארקינוא אייו;ןע;ייז רעצרעה ערא זעדיקלאפ
 ןירעוו ןיפלאהיג לאז ךיא ךיט זאל ראפ גוא ןענהעל ןא קראטש ךיט וט ךיא.קנאךק
 וט ךיוא-תוד? הרשע שלש ריד ראפ טגאזיג טינייה ןיבאה רימ טאוו תובז םער ןיא
 ףיורא ןיטףאד ןנמיג ןירערט ערעזנוא םאיו ןירעיוט אידיסאד ןיזארראפ ךימ "ךיא
 ןופ דייר ץסיג יראפ ךיא אוט םגרד טכאמיג וצ נוא ןידנוב ראפ טינ לאמ ןייקגילעוו
 טאוו עגיזאד יד ןיא טלעכיז רפ ץב ךיא׳רצרעה עלא טבורפ רע טאוו טאגיראפ הלפת■
 ןייז לאז"םע .בקעי.קחצי םהר־ןא תובא ייירך יד ןופ תוכז ןיא בוא טניא? רד באה'ךיא
 וד״ןייוענ טיט ןענייז םאוו תורפה עלא וצ טקרעה וד טאוו טאנ ריד ראפ ןילייוו רד
 ןופ ןייז ליצמ זנוא טסלאז גוא ליגאל 'ןייד ןיא 'ץיז וצ ןירערט ערעזנוא ןאט מ0לאן

 :ףליה ףיואןיגיוא ערעזןוא ןיפאה !יילא ריד וצטיעיינ'ןעך'םטקעלש עלא־
 לדומ יי1 בוא בינ ראפ לארשן יד ןופ גינולטאז ץיא םער ףיוא ךיד םיריאב רד " םחר
 םער ןופ ןירעיוט ך ז;וא ןיפע.'רעפלעה 'רעזנוא טא;זנוא ףלעה נ1א דךיז ערעיייז
 ץפ יגירס ןייא גוא ןיפלעה שםלא;,ןעניןע ז;וא וטסלאז רצוא ןעטונ ןייד נ'וא ליטיד
 :רעפלעה רז;וא טא;זנוא ףלעתי נוא'ז;וא רקיא ןעיהיצ םיוא טי;וטקלא;חוי^רופ

 ד ס׳סקס
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 הבר אנעשוהל הזןחח הנחת
 ־י*ג*ו*י ** ״ח זיייי י״ יימי ןימ • _

 ןימ^מ^ןידרמ5דז.ם^י־זזןו מ* ןיפ טאן״מד ,*נ$ועלןץ ומ3ך
 חא דנ^ה ץיד רעפלעוו ג4יםךא3ך5ן
 עצלעמ 19עלא ןיי! * וכקעו*#; םייא
 רע5ל .קראה ןצמסא טיט דד יצ.־!קץרעס
 טסעד ץיד ןיפ טעמ םעך טאנ רעסייר; יצ
 ע;ילידד ןייל ןיא יד י6 דקצא טמיק ע^לעור
 אייפ ןייטעב יצ ץרןזה עןעםיויצא טיט 'חוה
 גאט ןע;ילייה םעל ןיא חזוילמו הליחט רך
 £אק םןעני1בע^ייא ןייא טיט .ח$ך א;ג#1ה
 ןירערט עסייה טיט ,ץועדניז ערעיי^א איי
 םי1א רד רפ דגיצא ךיא אייט# ןגיוא ך ןיא
 ג;יםראפך¥ רעד טאנ רד אייפ ןיטעפ איצ
 רפ ,ןאס ןייכ רפ ,רימ ראןנ ליטעין ןיטינא
 1נ1בר .לאך*ח ל? רפ גיא ךאלרעלמק עקס
 ע?ע?אלפיצ'עקא ןיפ רט*פ איי םל1ע ל#
 ע;ייה םעתעפ ׳טעפי; ןייס יצ רעה ,־קרעה
 ץרערט עמיייזן ע;יימ ן׳?א1 יצ למאז ,ץצפיז
 עמייס קל ץא רד ךפ םיקפ ךיא עמעי;
 איצ רד יצ ץי; ףי1ראלאז טעי>יג ץייס ,זי1ה
 ןגיפי;ןיטראל לא!איז גיא ד1בי>ס אס9 ןיד
 ןיפ תופיפי תולפת ע?א ןיזקויצ טרא ןייא
 רד יפ ןעמיק םע עכלעוו לאךמד קלאפ ןיד
 יל גיא .גאט ץגילייס ץזיד ץא ראפ טקס

 מיאפד3ן ךד םמלא; יד .ראי םגמד ץפייא
 ןיקדע איצ םיא יניא ןאמ ןדכ ףיוא רייט *קא
 עקס ןעמיה םסלאז איד .הקח ערע^ירגא
 ץיק ןופ רך4יק 'עלא טיט ןעטא!יצרעדמ*
 ערעוו^ ןופ גיא חיפ סעלא ןיפ לאלזק קלאפ
 עקלא ץפע;אידטסלאז יד .ןעטייסק^ארן?
 זתעל ׳ןמחו עקל ןיא קגןילא!יי1זא ץןא-ד
 .תקט עקל ןעטי־ר גיא הלות עז׳לייהקך
 סתהכעטיא רעןמאטז'איד םלוע ל$ 1ג1בל
 יצ ד1בפ 'ןיד לי$#מ טסיב איד רקלעוו טא)
 ןעדעי ףי1א ןעלטייה ע$י1ה ע;יד ןיפ ןיקיק
 גיא ץפעל סייפ ידע חא רעפלעוו ןימ׳טגעמ
 זקא ףאיט# • מי1ט ן יפא; ןיו#
 מיג זנוא ףי1א םי? ,הלילו; םעפ ץד טיט טי4
 גונע; ץו# ץפאה ריט :עד .ןייא•/ ןיד םיוא
 ןיד זניא זייוי .טלעוו רעל ףיוא ןעטילע;
 ע;ידןעסא! אוצי ביילק י יטח ץ#ילמיה
 ןיפ ךאלעפפע# ענםיוט#רעפ ׳עמלי;או;ועפ
 םוא ז?וא רעןר .טלעמ רד ןעלן?ניווריפ עלא

 ץד ףיוא אי1ב .•דאל עגילוימ יעזניא ץא
 עריא ףי1א אי1ב .ם._ ;*ורי טאזן$ ע;ילייה
 טלקטםתיפןיד
 ניא: ,טורי; גילנעט# טאה ה;יכ# ןייל ואוו י םנקמ ןע;יי1 ריה םאו)ת1נון#זח ד ןיפ תוכז
 ־#ודקפ ןעגיל ריד רימי ןילעוו ץטואך לא! 'םיאלו ע;ילייה ערז^וא ץפ גהנמ םעל

 :ץצליהי ןפ ןט$ .הך׳;מקי ׳ ליטמ׳ ץנייייה ץד רפ ןייטזקיב טקה ריט

 תונעשוה רדס
 עד םדנ םירא קזנ םיינ באס ע£א . תונעטה קס םנמ ^>.ראם ללח ךאנ ףנימ הב! ןוממו ןאן חנ תונ־ס ץגאגא

 פנאזיק גוא לאה קניו םתא קמ םייג הנר אגנ^ ת םוא גוא .תמ^יג תא אגמ^ויד ןייא 1^או ןעמ תא לאזנ קיא בלול
 גאמ רעם*ן־מ רעד םיוא ם0ץנ םן גאס ןיכלעוו י קא םין קוליח ןייק_ חא םעי תא .־תד׳ םעד ןאנ תונעטה ןמיז

 :םינ תומ^ה קיק ראנ קמ םנמ תבז^ םוא ראן .תונ•

 אנעמ^ת

 ן אנעשוה וביהלא ךנעמל
 ן אנעשוה ונארוב ךנעמל

 .ן אנעשוה ונלאוג ךנעמל
 :אנעשוה ונ^רוד ךנעמל

 ןתראפתו־ ךלדג ןעמל .ךתירב ןעמל .ךתמא ןעסל
 .ךרכז ןעמ^ .ך־חעו ןעמל .ךד1ה ןעמל

 ׳א םוי
 .ךתד ןעמל .ךתרו
 .ךך9ח ןעמל ♦ץ_
 םי^עט עלזגיא תשרמ טי? אנעשייי יעזילא ךנלסל ז;וא ףלעה טא;ריד ןיטע? דימ א;ע$וה
 זגוא טמלאז 'וד ךיל ריט ןיטע? טא;רעז;וא טסיפ יד םאו; ץ;עוו ןיפ רא;םי?1ט
 :ןיפלעזר ז4יא יטסלא;רעפע^אכ ר;;וא טסיפ יד םאו;ןדעו;ןופ גוא ינארמ ךנעמל :ןיפלעה
 ךמסל':ןיפלע״ד ז;יא יטמלאז רעןייל םי1א רען;יא טמיפ יי סאע ןינעיר ןיפ גיא ינלאוג־ןגמל

 :ץפלעגל זגיא יטסלא;״ רעט^לאפ יעמיא טזןיפ יד סאו;ץ4עי;ןיפ גיא ינשית
 ןעמל ,י •"טמ
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 רדכ
 קסל .ךדימל ןעמל .רקובכ ןעמל .יחיו: !עמל .ךבוט ןמ£

 ריא? ןעמל י !זע ןעמ ול .ךדוס ןעמל.יתמ ןעמל.דןתוכלש•
 ןעמל .םיברה ףימזח
 1 יי״ .| • • ? . 1 ׳/ ד -י• ו ־ ־ 1 ו#׳ ״ ״ י ¥ ־־*1!

 :אנעשוה .ךתלהת ןעמל :אנעשוה .ךתניכן?
 :!ימי דקד םדע יתוטא '?־1־•■"י

 .המומה רה .ענצומה ריבד .ןנרא ןרוג .הריחבה תיב .זעתש ן$א
 שושמ 5ןונ הפי .ןונבלה בוט.דוך הנח.ףתרא6ת לובן.ה^רי_ רהו

 ׳ב םי^

 :אנעשוה .תויפלת לחי :אנעשוה .ף־זובכ תניכש .ה?הא ףוצר-
 :ףקטלסורח דקה העת הלוב; םע עורז ףל יי*> ;•;! .1פח

 הגורהה .רמתל התמד .הרומו הלונ .המחב הרב .המלו ינא םוא.
 קטיארה םלא וצ ןעויג היטכט טסאל יד םאמ הלטבה עניטפאהראמ ןיד ןנעיי ןיס ו"" ןעסל■
 ןמלעס יניא ימטלאי תונקלו טיט ןיד ק יד וטסעמ ןאק ה?ו8ית ןלעמ רד;יק ענ״ז זא
 !יפי !דעיו טנעל רפ טינקלאן רים זא ןעמיניתירכ תניב טסאה וד םאמ טעל ;געיי "פ ג״יי
 ןעטא; קד טלעע יד ךרוד סאו) םיקדו{ ד קגעיי 'ןיפ נוא ץונלעזד זנוא וטהלא)טלעמ רעל.
 ז״1 ק;עינ ויפ'ד ןעתעל ריט םאמ הל1ח קד קשיי ןופ נוא קפלעל ז;וא ומסלאזמרע$כאינ

 קנחו ןוו> ןטואל ךד טסגיטעטטיאב ח םאמ םך ןנערו ןופ ךדי !עגייתנ דיס םאמ טייקנידע
 ןופ דא;טייק״יטכעלינך;וא תטלס טינ 'ונו ק לארשי ע©*׳ ןנאי ניא ךיד ןע)א)ד ריט םאמ
 וד זא גאזן קא לא!ן ייויגז קנאז ריס םאמ.קלעמ ןופ טייקטט קד קשיי קפ דקר ןיד קנעמ
 ן?לעל ז;וא יטסלא) גניגרעל קד ןשיו ןיפ דוב? ןיד ןשיו (ופ טלעוו רך ףייא םא}ןייא ט&ייו .
 *׳טאנ יד קנעוי ןופ נכייא ףי1א םויקא טאה םאןו ן9א}קד קעוו קפ הקולה ןיד קנעמ 'ןופ
 טאוו םעך קשיי ןיפ טייקראט?׳ קד קנעמ ןיפ דוס קד הימ יד טסיכ וד םאמ ע;דב5ואן>
 קנעוי ןיפ טייקיטנעלנ ןיד קנעמ ןופ דא? ןיפורי;ןא ןיועמ יד סאמ טייש*׳ ןיליפת'קא
 ןעור טךאך לאז הניל?׳ קד קנעמ ןופ נוא תונקדל ליפ ןיד קשמ ןיפ טייקילייס קד
 ריס !יטעל ךד קניה ןדיי ד םאמ ליא ד קרעה ויז טטיט וד םאמ םעל קשינ קפ נוא

 :קפלעה זלוא טסלאן אח זא 'ךד
 דך ןדוי ד גוא טאסיג טאה *ילקטמתי? רך םאמ ןעזקעק ך טנילעלינ טועמ אל "יי•׳ םאי
 רד ה;ת*׳ ןלא קפורינ ןא טועמ םע םאו;םאל ןנק!3 לאן טא; זא ןיטע? ;וא ד ןע)א* ־
 םאמ !יוה םאל הא סאל ליימ טלעוו ך קראעינ טניטהעל דנורןינ !יא םיא ןופ סאמ ןייש*׳
 רעיייעא טפיוקינ טא!ל ךלטה דול לירנ ןפורינ רעטרעוו ן;ךא ןלונ.טליימ דלםי1א טאה טא)

 ל1ד;ןלב רלדא;קכילשיא ןופ קטלאהאג ןעמי)חאםיז!׳לןנ'י*׳ךק,רלליימ יסוביה הקרא קפ
 *הקסה תי3 דל ץראיייב טיזבינ האי הירמ נךאן םעלףיוא לימו רופכ ם1י םוא ןעמנ םלאל זיא
 קד !יא *׳#00 חיכ דל.האריק ןיראמינ קפורי; נלאכ דל הא קלוח ןופ הליפנל דל ךא)גוא•
 נ1ט קפורינ ןא הא גרא? דל גוא טגןורינ ךלןה ־יזי טאה טאקטי רך קא לידו גנונואמ קי*׳
 ע;יי*׳ ןלאמינ קפורינ 'הא נוא קרוי ד ןיס תדימ ד קכאס סיימ טנעלפ רע ליימ ןינלל בוא
 טינ ש׳טנעט קיק. טאה םילך׳ורי קא ליימ טלעמ רעוקאנדל ןופ טיןלניי*׳ םאל עיא גיידו{
 םאל בנוצד קד קשקא ק,יכט ןעייינ הא !עלקמ תיכ1ך .הליען קיא טיט טקטכעקנ יפיא-

 רעניהיחא ןעודינ םילון׳ורי הא ןע)אש*׳ינהא ש׳ןקטה תי5 רעל זא.ומקוי אסב רעל הא
 *ןייא ןיהא ןינעלפ םיש?*׳ ד הקוס םיטא)קואווינ קפורינ ןא זיא ם׳דקיה תיפ רך.ננטו'או>
 בו*׳לא ןעולי)זיא ת1נ?וק נוא ת1נןט ליפ טיט ןעמנ הא םארו ןויע טא**׳ ידסיט ם1י םוא ןיינ
 תליפכ רלנואן1רא דל היא םאל הקרא טיט טושטאלפינ ןעמ;; הא םד'דק.י5יךק.רל-לעפגןדו
 ךדטש־פ לייט םעקילטיא םאמ טלא קא יזא ןעווינ הא םאל תוהול יל גוא םיכורכ ד נוא

 י :ןנקיב ףייא ךיגיסיא מ0לאן וד זא דיה קטע? םורל ןד ללפתמ ןדוא ןידעה
 ןרי קראזמי טא)ןופ טפאט׳כיל דל קא ןקד אל מ לאלשי קלאק םעל ףלעה .י־״י •* ^

 דעדב גכ ׳ר־ פ״םןגם
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 תונעשוה

 ׳ד םי•

 תחמול .העגכ השובכ .ך ךחיל הדיחי,♦רקע תנעוט .ךב
 " הרעס הינג? .ךלבס תלבס .םיכמל המתנ יוול תטורמ
 .םי גאוש.ך$עב םימושר !בקעי.תולהק .םישדק ן^צ .היבוט תיוד$

 :אנעשוה .ףילע םיכומת :אנעשוה
 , : סקרכזיל ד?ח בקעלל תקא ןחח י־י*

 ־ילו יתאד .עישומו 'דובג .עשוהל ןיא ךתולב .עישומה ןוד$
 .עישות ךיקעוז .עישומו ליצמו .עישומה >*םו .עישוהי,
 אשדת חיש לכ .עיפשהל לוכן .עיבשת ףיאלמ .עישות ףיבזד

 ־םיאישנ .עישותו קיתמת םידגמ .עישרת לב איק -
 עיבשמו די חת4פ .עינמהלמ םיננע .עינהל םידיעש .עיקז

 .עישות ךימוחר .עישות ךיארוק .עבוקת ףי^מע
 אנעשוה .עישות■ךימימה :אנעשוה

 , י :ףניסי* ודומע;י־ייל י*,*.
 ־הלצו תומד .המוקו םצע דיג .המשנו זזחורשב .המהבו ם־לא
 דאוזזו ויז .המךנ תומהבכ לשמנו .המד לבהל דח .המקרן

 .המקו םיבקי' המשנ יצע תעט .המדא ינפ שודה ..רמזיו
 תדע .המסל זוע תורטמ .המסמה לבתל .המקשל םימרינ
 ־פי13לעטיים ןייזי יצ ץ5ילגי; זיזי אל יד ,ןיז יד איוו םדעגןג עטינ טי? יאדקזיא איזרעדט
 *ך ,ךאי קד ןיפ ץראלכ אי♦ יז׳־יח ץא טפעץב :יא טז־אהי; םיא זיזי יז׳וילז טד8^ סאיג
 תא יז׳תומ טיהןידאיאנ חא ד ,טכראףץד טנדעל אל ,וקל ץנינייא יצ קל*? ןייל זיא

 .גצנייה רע םאוייגי?ךזז?׳ם ץפ עהזיילינסוא טסייח אןיך.לזיל1ןר ץרא ןיפ ןואו;י;טסירוטוקינ
 םיהטגיכידמ ןניי1 א3 ד בקע! !יפ ג;וי?אז ראש ידטייקדייח ־יל ףאזק טסדד אך יך׳הי,;1ט
 :דאל ףלעה יד ףיייי ןדאל יאפ ויז יד׳ןפלעה ד יט#אן ייד יצ קתירש ייד ד !!ןא;״*יד
 ןענאק ראז סאוו רע;ייק_ אל טינזיא ריד ץעו בוא ץשלעה וצ ראקא טהיב טא;ור ־י"" ןרא

 .טעו םירד !ראומ;טהור!}ראש ק? ךיא.ףליח ןא!ן יצ ט־ועט גיא רוב# חא רע .ןשלעל
 טאוו יל ,ןכילטיא טסשלעה :יא ייצס ט?יב יד טא{ ת ןיפלמי ריה טקלא[ וד זא דקל ךיא
 "אהי עניד גייי !'?לעה וטהלאז ףליח ןיד־וצ ןיפאל׳ םאמ יר ןיפלעס וטהלא[ יד יצ ןעייל?׳
 טסלאז :יא ןיד זזשפינ יד יצ ימהלאן םכירפ :וא תיאיכח ליפ טיס / ןיטמ יייד טקלאו
 עדזגיא תעלמ ץנייס גידל* טינ דרע ד טקלייז יד גא טקירפ יילרעןא טיה ירע ד ץשלעזי
 ייז ץכלאמ יד ןעהיצץנאהטהלאזינוא םי1 קי1 ןילא! ת1רי6 ד ץשיעל ט?לאז :יא תיריכ^
 ודייס רס טי;ט?לאז :יא טרארעיל ןיפ ץריו קאס יטהלאז םנינעך יד :יא ןימזל ןשע{ ןלאן
 םלעווד טאנמכאס :יא טנאה ץל רנן טגיפע !:ער יד ךריד :יי♦ ׳ןנער 1?ע;יצ ןיפ ץקלאיי יד
 .טעבנטיה ךידןשור םאיו ך.ן5ייהטיי1 יד וטסלאז ףלדו ןיד יצ :יהזעראך קיד םאוי ד :יא
 :תפיעס יטהיייז עטייש ע;ייי ניא ןפלעק יטסלאן ויד ןיטע? שאיי יד :יא ןישלעה יט־לאן

 טקיל? ךיז ףדאטאץ םאלו םעל וצ :וא וו1טהב יל :וא ן#ט;עה יו ףלעה טא;ח ׳״״׳ :;ךא
 טבעווי{ זיא :וא דןא!נעב :וא דעגייב :וא ץרדא :וא הקק׳נ ןייא :וא םוטא ןייא :וא
 ייךאווינ ץכילנינ חא :וא טט׳ינ וצ ץבילנינזיא טייקניי# !"1 סאוו טלאחט׳ינא טיהקואוןינ
 .ראובח טיס ־זרע יד׳ןנןיינא3 יטהלאז דנאההיא? ןיד :יא טלאטיעינ ןיש ץי1׳ת1םה? יד יצ
 יד וצ :וא טינ תיריש ץיק.טסקאוי יד ףייאיסאוו רעהיוב עזקסייו ראפ ד ץפלעה וט?לאן
 .רמיוב ליטייס ד יצ :יארענטוענ ץימ ד יצ :יא האובור ע;ףןעיד:8׳ יד וצ :וא רעהלעק

 דינער ןיי; ל*? ם? זא תיצמ ליפ טיט טקכייענחא טאוו דרע רעל וצ ץפלעס טקלא[**
 ■יד :יא ן?א!ר םייקא לזף םעיץש^עס יטהלאז ד;אל טםייי ראש םעל וצ :וא ףראלזי? ןעק ןעיו

 טנורפ י ז'דזם
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 תונעשוה * רדס
 .הממוקל םיחרפ .המצעלםינד^ .המיצעהל םיחיש .המיקל
 .הממורל הדויש .המלשל םיביכר .המחול םירק .המשנל םיחמצ

 :אנעשוה .המילב ל? היולת :אנ3?ש1ה
 :םדין׳ה לע ףן1ה ה^ו ישא ץילאס רקנ ף??׳ רדא •דק 'ית;ודא ,יי יי׳* ,,״,

 ןת .תקלדמ ןגד .םממ ןרוג .תלבשטמהמהב .רדאמ המלא
 הדפ .בגחמהטח .לשנמ תד .המוהממ לכאו .הראממ
 .לצלצמידגמ .הבראמ׳שקל .עלותמ םרכ .'קלימ בקי .יב1גמ
 קצ 1 ןופדשמתורפ .תולדמ םירךגן .םעלסמ עב%;.הלהבמ ש$>}
 :אנעשוה .ןומנצמ תלוביש .קרמ בור '.הל^קמ ריצק .תותימצמ

 :אנעשת .ליסחמ האובת
 :וי|ןדמ'ל;? דיהדו ויעןך' לקב ץ קדצ יי׳*

 :אנ הע;עת והו ינא
 תעשו׳דכ :אנעשוה ןב .זןןי2 עש;ל ךתאצב .ךממ דולב םילא תעדוהכ
 ןוטה תן#וה? :אנעשוה ןב .םיהל£עש״ילםישידך .םדדלאודג 1 !
 .םידבעתיבמ םי?ז !ועשוה? :אנעשוה ןב י תוא?ץ יבאלס ט?עו .תואלצ
 ם?ע ךךןרי. .םי!}לוצ? םיעמון תעשוה? :אנעשוה ן? .םידיבעמ םד? ןונח
 .עשיכ תניצק החונל .עשוי חרדזש? ה^ !ועשוה? :א^שיה ;?.םידבעמ
 יטסלאי עואילב עלא בוא ןקךאטש יצ ןיזיישש עקיי ד 15אס םייקא לאי ףע רך חפ טנירק
 *ןייא :ענעעה 1י?אס טסלאז '.ןעץוועל ץקאס יטסלא!נתצאל9ש עלא ףיואניא ןעפראטש
 טיה ־חע יד ץדיילק !אי ץקאמ טסלא; :יא ץלאפיץטלעק.יד םער ח5זןס ץלעוו טלעוי ־ך
 ־ףע רד וצ תא ןעי1נ ףיוא גוא ןי?ידד רעל את טסלא{ שלקמה תינ םעל בוא גןוצאלסש

 :ץ?אןד םייקא לא{ אד זא טשי)ףיוא טבתיה דרע יד סאיי ץפלעה ימסלאן
 העסנ ף ,קעיי טגו ־? ראפ טי;ראז'ך זא דרע רד יצ ןיפלעה טסלאן טא; ח יי" המלא
 ןיראק םאר,ק;עז^ייהא קש רעייש םעל תא נןופלאלו טא ןייא ןופיןיי!לצמ יטסלא{
 ,ןרעיי טרעןמ') תא טנילש יאפ טי;לאן באה םל,ןוז רן ןופ ץרעע ט;ערנ ראפטי;ק*?אן
 6ארא טי;ןילא;ץטךינלד^ יד נ1א לינאה ןופ נוא ץרע;וד ןיפ ץטיה יטסלא{ תואובת יד
 םעך נוא ןמרעש״ס ןיט םעל ןופ ןיטיח וצ ןיזייפש עלא נוא ץירנ יד גוא רעמייוב ף ןופ ןילאש
 תא קדעשייה םער ןופ זאיד םאד׳סירעוו ף ןופ ץטרא; קיינ םעל קירעשייהא ןופ רעקלעפ
 ןיי1 וצ ייצט ץשט;עט יד ןיפ 3יר םאר תא קדעשיימ ץט םעל ןיפ ןיטיח יצ תוריע עעיז יד
 יד קדעשיי!כ זיטא זיפ ץד ליצט יטסלא; ןא טען יז םאוו האובת ך תא שע;יןנעלש ־ף ןופ
 ףאש ד תא קרעיי ץגאלשי)םיוא טי; ןילאז תוריס ד תא !דעוי רע;אןן טי;ןילאןיייז ףאש
 טסלאי בוא ה;;קא ךפ קטיה יטסלא! האובת ף טיילש ןעמ זא ,ןלעוו ןיטי;ש ־יאפ טי;ןילא!
 טי.ןילאן םע זא ןעהען וטסלא{ ןע^אל ך ץא וילדנירעןנ ריפ אל חא םע זא חקרבא ןיסיש
 :קרעשיס ןיס םעל ןופ ןטיה וצ האובת יו תא טךצראל ןופ ןיטיה וצ ;;)אי ד,ערע;אם קל
 טקאל יד תא םירצס ןופ חולל ןיא ןידיי יד ןיפלאהי)טסאןו טא;וד יוו 'וזא םיל׳• תעדוהכ
 ויא •ץפלעד ריוא 'יתא יטסלא{ וזא קלאע ץיר ץפ ףליהירל וצ ןיי;םיורא ןא$יג י;
 וטסלאז וזא טא;ןופ ףליס רעל אוצ ןיטש־ואפ אל אד חיי ד יצ קפלאהיג טסאל ח יוו
 יי1 'םאוי ןידיי ד 1ים ץראש יעס םעל יצ ןיפלאסינ טסאק ת ייו וזא :ןפלעה ךיוא יתא
 ןויד ראש םאע םינאלמ יי ןילאץי;ץפלאץינ ןע;יך ייז טיט תא םסלנא ןיפ םיורא

 םייצ יל ץא יד יצ ןפלאזלי)וטסאזי ר;ימרא'נ רל ןייא טהינ ת םאו;טא;יד ,דערס ןופ זי1ה
 ־״1 םאוי ןדיי יד וצ ןיפלאהינ טסאל ח יוו וזא .ץטעניא טנאמי;יד ץ3א!ד םלרצמ ד זא
 יניא ומסינ ל1ףן2? דינב ןיד טיס ץילא ח.םי םעל ץפ םע;'עפיט םעל ץא ןע&ןויי;ץיזאה

 היאפיג ׳י *׳*1*
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 תונעשוה רדס
 ק •םבהא יתאיחהו בוקנ .םקחא יתאיקהו רמאמ תעשוה•! :אנעשוה ן?
 :א;עש1ה ן? .ח?ק ףיק,סל הבךע יסמוע .חבזמ ינלוס העשוה? :אנעשוה
 '•א^1ד ן? .עשוגן ףא ןודו? תמיל? רעי: .עשלה? קרא יאל? תעשוהפ
 ןעשיהל :אנעשוה ן? .תחלש םןעמל םזח .תהלש הלל? תולהק ןעשיהב
 ^עשוה? :א;העישוהו בקעי;יל,^א חמש בישתו בושת .בקעי ימלש יתובש
 :אג הע#1ה והו ינא :א}העישוהו, .תועסמל לא .תועושי ילוחו תוצמ יד?ו£
 ייבך יימ :םלועה דע םאשנו םערו ףתלחג תא ךרעו זןמע תא העישוה
 הלי,?. םמוי וניחלה י לא םילרק י ימל יתןנחתה ־שא הלא ׳ ־
 ימע לנ תעל ןעמל :ופוי? םוי ר?ך לארש:ומע ט״שסי ודבע ם?שס תושעל

 "־ק :דוע ןיא םיחלאזל אוה * י? ץראה
 הבר אנעשוהל

 ז ןיויא מ9־י קס םנין ןיך םזר* לוס ןסמד מ •בלול ,םדכ םורש ם־יניס מא ת1א)געמ סקי;ך תוגעשוה יכעז ך שגאז^

 םיצע לע דקענה ןב ןעמל .שא בהלב קרזנה ןתיא ןעמל
 דואב היחנ םילגד ןעמל .שא רש

 קפירי;ןץך םארו קדיי ך יצ ןפלאהיג טסאה ח יוו 1זא.ם.י םעל רליא קריי ד טיס קראפיב
 יד זא קדיי ד יצ קפלאהיגטסאןד ח יוו 1זא .ע#1יו ןע;;וזי;ןילאה יל םאור .ד;3 ןיראויד
 ץךיי ד יצ ןיפלאהי)םסאה !ד ייוו 1זא.םלרצס קפןעהיצ םי1א ךייא לעמ ךיא טנאקגטהאק
 ד יצ טנייס ןיפלעתז יטסלא] לאזן קלד חיןזס םעל טיס טליגגדיג םירא 1חךל קבאל ייז זא
 ףי1א קקי1 תורות ירפה יל סאמ #יט םעדי ןעלנ;יר וצ םירא ת1בר? ד ןיגארט סאמ ןידיי
 ן$וגיג קעייא ןלא* םית#ל'פ ך זא ןהכה ילע ןיפ טייצ רד קא ןפלא*ינ טסאה ידי יוו 1זא.םיא
 ןאזןי;ןא טא* ןירא^ םירג ןייז טיס טא; ביא לאומ# ןיא טיימ# םע יוו 1זא ןירא םעל
 ןפלאליג טסאה יד יוו1זא .ןדיי ך יצ ןיראוייג טרעק;;סיא תא ן1רא רל ניא םית#?9 ך רעצ
 מא ללס 1ךכ םיל#ירי ןיפ קואועג טכי# ראפ ז;ייז סאו; ןדיי ך ןיפ נגילסא1 ןייא םעד יצ
 ק#ןא*ד טסאק יד יוו 1זא.ללל ןייכ ןעיגגאגינ לוכ^ל איי_ז טיט תא םיזורא תא רל סאמ טא;
 רךיוו םאל 'קרעקירךימ ךי1א יטסלאז 1זא תולג ןיפ בקןמ_ ןופ םיסס# יד טרעקיג רעדיוי נוא
 םארו ך יצ ןיפלאלי;טן?אה יד יוו'1זא.קדנהיב רד תא סאל בקעי.ןיפ קסלעציג יד ןיפ גנירע#
 דיס* ז;וא יצ טוקיל ידיסאמ טא;יד ףליה ןיד יצ קפא* םאמ ך יצ גוא תוצס ע/י1 קסיה

 , ג אג העדזחח תי ינא :ץפלעה ךדא טקיה זניא יטסלאן ףליחא יצ
 גיא קלא? ץד ןיללעה טסלא] יד,.ךלפתד סא;יצ ןעוויג ללפתס טא* דול יקי תא ,דעי^ת
 םלסילייא תל ןלדנ דז ידיטסלאז גיא ןדייוו ד טסלאןברא קיד ן#טגעל טסלאז
 ןטעבי; בא* ךיא סאוו ע;יןאל 'ד רעמרעוי עגיימ ןיי!לא;םע,ךלמה המל# ןיפ הלפת יל תא
 םעל גוא טקעמ:קד ןיפ טפ#ה סל ןאמ יצ טכאג גוא גאמ טא; רז;יא יצ טגיהא;טא;ראפ
 קלעייסעל זועוס גיא .ןפיאלל ריס סאמ ת1ב1מ גאמ עלא זליא ןאמ יצ קלא״ג ןייז ןיפ טפ#ס
 םיא ןיא טפעהל ןעעג ןגיי!סאוו יד םיראו;טא;א תא טא;זא טלעוו רך ןיפ רקלעפ עלא ןיסיס

 :ןיילא יד רא;טלעוו רל ףיוא טא;ןךכ_אל טי;רעס זיא גיא םטיג ליפ ןילאה
 יבילא ם*ל5א קפ תיכיז םעל קמעוי קפ ןיפלעה ז;וא טסלאז ת זא ךמ קמעל ריס ו״א [#על
 ץפ .ןליוא ןיא קראמיג ןיפ־ואמי;קירא תא גיא יחרזאה ן^יא קפירינ ןא זיא ר^ סאו;׳
 רע!-וא בק3ןי ןיגעוו ןופ.רעייפ טיס ץלאה ףייא קראיייג קלניביג זיא סאמ קחצי.ק?עוו
 .ןמסי;ייל טיג בקעי טאה גיא #א ל# ר^ םעד םיס טלי^ארי;ךיז טאזר רע םאמ רעמאפ
 רל ייל קפלאע ןיגדועייפא טיס רלדס *ך ןיא סייוו ץרא#'ןע;;אניג ןניי!םאמ מ ץגעוו ןיפ
 ד קל ללקמ לעמיה םעד ףי1א ןעגנאגיג ףיוא זיא רס םאמ ינילר ,ר#מ קגעוו קפ :יא טכאג
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 תזנעשזו רדס

 תודידי ןעמל .שאב וילע ת־זרי רה סכמ ןעמל .שא ןנ$ח תועידי
 חקל ןעמל .שאה העקש דע המכ ןעמל'.שא ימשמ תבהא רשא תיב
 חנ ןעמל .שאב הלודג האמ אנקמ ןעמל .שא ןורח ריסהו שא תתחמ
 ןרוגב דמע ןעמל .שא לילכ בלחהלט םש ןעמל .שא ינבא ויחמ וד׳

 הלע"ריצ 'ןעמל' .שאה הדרד'הרזעב ללפ ןעמל .שאב הגוסנו
 ובר ןעמל .שאב םיכלשמ םישודק ןעמל .שא יסוסו בכרב הלעזרנו
 :אנ עשוה .שאב הפורשה ךריע תוממש ןעמל .שיא ירהנו זח ןבבו

 : אנ עשוה .ישא רויכ? םישת הדוהל יפולא תודלות ןעמל
 : רראיו דחיב םללכי תיעיבש הפקהב ר׳יהל

 ה;לטטה:ל ךל . ץךא;ו םי?ש? לכ יה •דוההו חצנהו תראפתהו הרסמל הללמ ג זק
 רורא ומשי דיסא י; הערל איהה םויה ץראה לכ לע ךלטל ע.היסן :שארל לכל אשנייו
 דע1 םצייעל יתטלש דיב? ם?׳ ךור? :דחא י וניהי{? יי י.ארשי 'עש?׳ רם#ל בזז^נ ףחליתשי

 י י1 י י ;••יו 9 * • •••״*1 ע •ר :אד ןא ןעס םגייה ךאנ דער נ זא העד^ה זיב תעשוהב *דו יגא םנאז ־עמ גיא

 :אנ העישוה והו ינא
 הלעמל ינמקורת .הלחמ לאו למל לא ונגישת • 'הל־תלו ששל ועתת
 .הליתש םמ יגלפ לע ץ?? ונניצת .הלפתה תיגל ונצ?ק^ו .הלעמ? "יי
 .הלפתה תיגג ועימשה .הלול? המייב ינרקעת .הלתסי עג.נ ל?מ ינ^ת

 םאוו ןהיה ןרהא ץגעלץם.םיכאלם עגילי^פ יד ךרוד ץראייד ןדייה רל זיא רע גוא הדיח
 םעל ףייא שטשמ זע;ייזםדאלס'ע;ידרעייפ יד יוו יזא ה?ידנ ה;הככ ןעויינ ט׳טשמ טאז; ד5ן
 םעל ץמחו ןופ .רעייפ ץפ ןיראוויג ץבעקנןעניד סאוו תירבדס ת־*ע ד ןמח:ץפ גיא לעטיק
 ןמח? ןיפ בוא ץקלאוו ץנידרעייפא טיט גוא תועירי טיט טקעלאכ ןעיניג חא םאמ ן^יס
 םיא ףייא ץרעדינ טסלא;וד זא טייימינ ןא בוא טריצינןעויינ חא רגן סאווימס גראכ םעל
 ץפ ט אסיג ביל םיא טסאה וד םור ק׳מהיב ץטכילינ ןינעוו ץפ .דקיפ טיט הרית ד ץכע; יצ
 םלחכ ןאש יצ הלפת טסולע;טאה ר^ םע יעפל יד#ם ןיגעוו ןופ .לעטיח ץעלדעייס םעל
 טיט ןאפ רעייפא ןעטונינטאק רע םאוו ןהכה ץוןרא ץנעוו ןופ .ץראוויג ליטש 'חא רעייפ
 םירנ ןיגידועייפ םער ןא !;־י? פא טאה נוא טגירקי;טאה חרק ץפ הלע ד זא תעשכ תליטק
 םארא טאה האנק םטא;ןעויינ אנק.ם ךיז טאה רן סאמ איכ;ה והילא ץנעוו ןופ .ץרא?
 עשיוהי ץפ תיכז םעל ןיגעוו ץש.טנעךכ ראפ ייז םאה גוא לעטיה םעל ץפ רעייפא טיעליענ

 לעמיה םעל ץפ טרעדיעג ייז ףי1א טאה לטיה םוצ ד;אס ןיי1 ץביוהינ ףייא טאלד רע םאור
 עננייא ןעטינינ טאה רע סאו;איכנה לאומש ץפ תוכז 'םעל ןנעיו ןיפ .רענייטש עץלרעייפ
 טנעלכ ראפ טרעוו םע םארו טאנ'וצ הליע ץיא ראפ טכארבינ ףי1א םאר טאה ני,א םיפעש
 רעיישיפעל ןיאיןענאטשינ חא רע םאו: ךלטיד דוד ןופ תוכז םעל ץמח:ןיפ :יא ךץי$ ץא
 וצ חא טא;בוא רעייפ םעל ףייא תינורק ןעוויג בירקמ טראל טאה נוא יסוביה הנורא ץיפ
 גיא ןעויינ לל&תט טאה רע םאמ ךלםה;לםלש ץפ תוכז םעל ץמחי ץפ .ןרארויג ה>רים 'םיא
 .םיחקז יד טיט הליעיל םנעלכ רפ טאה נוא'ליטיה םעל ץפ טועליניג 5ארא טאה רעיייא
 לעטיה םעל ףי1א ןעגנאנינ ףיירא זיא ר^ םאמ איבנה וזחלא חא םאל חילש םער ןיגעוו ןופ
 לאשיט ה;נעו ןעעד סא ד ע;ילידד יל ןגעמ ןופ .ץנעוו נוא דלעפ טיט טייל עץלרעייפ טדנ
 לאיעז ץפ יתוכז םעד ןנעי;ץפ .ןיכלא ך״אןנ ןיא ןילאווינ ןיפיאיוי;ץרא ןניד ם^ווהירזגן
 .דעייפ ץפ ןיכייס בוא םיכאלט ד:יןי1ם ןקעצ ליפ טאנ ראפ ןעהעץנ טאה ר^ םאיו
 ץא ץיאעינ, טנעל^ ראפ חא יאד סאו; םיישירי םא1?ץ עטטייי ראפ ןיד ןינעי:ןיפ עא

 :זעא ףלעה הדוהי ץפ ץרעה ך ןופ תוכז םעל ןנערו ץפ .רעייפ
 דליוו זנוא טטלא;יד .בי1לא וצ ינוא םש ןיטונ ץיא וצ ץכע;זנוא טסלאז הלהתלי םשל

 ד־דזנוא טםלא;וד .לאר^ל ץרא חא סאל ברא רעזגוא וצ גוא לייט רעזניאוצ ץרעןכי : *
 ןטיאג ןידו ץמכילי;ןייא ראפ ץטכד ףייזא זגוא טהלא!וד .לאישל חא ץא ־#ו ז״נא; ץכייד
 םטלא;יד .רןןאי: ךעכ ?ד ייכ טיצנאלפינ חא סאמ םייבא יוו ןלע^ש זיכאט זעא 'םטלאז וד
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 תונעשוה רדס

 ונדדהת ..*ה^ע 4* ש? שיי?יח .■ילט^יכב
 זזתיבל ונאיבת .הלהנה ־?ינ ונלדגת .הלותה רוזא;ונקיבךת • הליטה ויז?
 מנ;ב ונבבלת .הלולח ןבאב ונךואת • הלצהו חץבונצמאת .הלהצו הגדב
 .הלת לע ריעה הזרגבנב ונ;זת .הלולגב ןויצל ונלךועת .הלחתבבך־וימ
 י ג אנעשוה .הל!? בלע!דדלא ונקזח,-! .הליגו ןושש? ונצי?ךח

 :אנ העיגוה אנא
 לאג אנא :אנ העדוהו .ףעשעשלילחג יברעב .דעש:יבאת !יס זייילל אנא

 .ךעבס תייבל טבה א$ :א}העישוהו .יןאטאטב המוד .ףעטנ תגב
 ומל ךדסח'.'־ועד בא ונל ריז אנא :א; העישוהו .דעיבטה? ץרא יבשהמו
 .ךאל5 יאוה יב ערל: .דןאילקהב בל ד!והט א?א :א;העשוהו .ךעידתב
 :אג העשוהו• ךעבשס? טיהובאל .ףעש:ינל!ת ■לכ ריבכ אנא :אנ העשוהו
 :א;העשוהו .ףעש ם? דוס רדע דקענ .ףעושט םע תולאשמ אלמ א;א
 תורגוא ונל חתפ אע$ • א? העשוה) .ףעיגהב םיצירע .ףעקנ י3ש8 בגס א)א
 רעצנאנאטד? ןעניילק ןאז?אט?לאזוד.טייק.נאףי:יא ןדאל?עלאןיסןדיילםיואזניא
 ןדי?זאא ט?לאן יד^לקמכ חיפ םעו ץא ן״יייבפ יעי ׳גוא ט?־!*! יי י״־״י ט?אש?יל
 ל 4 טיט נוא 'המלח טיס ןילי? רך ז;וא טסלא!יד •ניגייא ףיוא ןיומאוי ע9ייא3 יל יי3
 לענירה ז;יא טסלאז ".היח;טיזל ;וא טייכהאט? טיט ןיך"לק: !א יליא ט?־אן וד י״ינל"
 רעד טוא יטסלא!'וד .נע!4 םעניירא ןיא ןריפ זגיא טסלאן וד .הן1ח רך ןוט ;יורקב רך טדל
 ונאז לאז ןעטי סאוו םער טיט ןענאמ רן ז;וא מ0לאן ח י""" נ;וםעראג רך טיט ןעזןירא*

 יד.ד;אס ע$י1רג [יד ופיה קפיעה זמא םסלא; ח י״י״יח ףיוא טייג סאוו ע^זא^ ד זיא רעוו
 איוו '1זא ריד ןמפעהאכ ז')וא טסלא] יד .םייפיעהרל ליפ טימ ןעקי#א3 ז;יא טסלאז
 ןגעי־מ זניא טסיאז י'ד,דלוא;'רך ןיפ ף10 םעל יצ ןיסייר; י}יא ץסאס טסלאז יד.ל^ךא^
 דידמ טיה גיא הלדו טיש ןעקראט# ז;־א מםלאן יד "יי״י גגאמ טד? שלןדםה תי?ןיד ןיא
 טאט# קד זעי1ב טסעו} איד םאוו םעל טיט ץראה ןייא ןעמ ןי?אס ז;יא יצ טסל&ן איד
 םיה גיא דידפ טיט ןעקגידד ז^יא טסלאז יד גי1יא יצ קקעוי רך זנ;יא טסלאן יד םילייד
 יגקיייח ־ביליירפ ז;יא ןיזאיש יצ עז^אפ עהע? קא ןראי&ו ץסאס זגיא םסלאז יד ימיגד" םסמ

 :גיפייא םי1א ץקיאש* ץסאש ז)יא טהלא] בקמ ןיפ טא;יד
 ןיד יצ ןיהסילי) םארו ד ןיפ םעפי) שאל םע* ראפ ךד טע? ריא ד״י׳י י*ח ז" ןיי א;$
 ןעירפ יד יצ תועמדה תא םאד ףייה םעך יי3 קהןיאוי סאיו תוגרע ןהע*גוא ףליח
 תעיו יד טצגאלפי;םסאה יד שאיי ןדיי יי סיוא זייל רת טע? ךיא ל" ** ז;יא ףלעה בוא
 יד ףיוא טגיסייצי)תא יז.םארו הייה קפ חימ רל היוא גיל ךד טע? ךיאדע? ןיפיריגןא
 ןיפירי;תא רע סאמ יגי?א םהר?א ןיפ תיכז םעל זגיא יצ קגיילי)"ןדיי איד ןיפ רע?ייל
 ידד ןעומטלא תא רע זא טא) קיא ראפ טנעק.דךךד טאה גוא םרג ן1טןן בא ןיראוק;
 םגעל ראפ טיג ןילעעייו זא רדגיק ע;ד יצ ןעטי)סימגס טסאה יד שאיי יהי קד גיא ראי
 רמ*י את יצ רדגיאוו זאמ עצנטוו יד זא דאיל״יב בל יייחם *גא דעוויג עיך1ם ם*א *טסאה לירעוו
 קד זיא סאליזא
 יג ס3 ליפ טסאס
 ד^סע חילאמ־ אלס אנא קרעשלגן עךעןגיא יצ ןתאו;#)טסאק יד יוו 1זא ז;יא יצ ףליה ןיד
 ןידגיגי)תא רעסאווקחצי-ריד ראפ ןגקיי^ סאע יל ןיפ טע?י)סאל ליפ רד ךד טע? ךיא
 עיז)ללפתה 1זא ךי1א הדיקעל? רע טאה ה?וע קיא ראפ הירומ תא? םעך ףי1א ןראילי?

 ראפ ןיד ימתס ןילעיי יד זא חעע׳3 חט!ןיד ןידיי יד ״ ןעק.?ידי;לא!טאנ זא ריד ראפ
 ןיפ רעהייב ד ןע;ד סאע יד קראט^ די" יל״י י• ן1צך רגמי1 ץליפ רעך לאן גיא םיא

 ןיד 'י *ג״ז^ס
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 חונעשוה רדס
 •דח-זן5?עזר9 ץ־מ ףיחזכ א* :א}העידוהו .ךעיכרהב םדס ה* .ךע?ד
 תי^י0 .ך*ישסמ לעת ך־רעש א^ז :אנ העישוהו .ךעךנ בוס?

 • *נ העישוהו .ךאישסב
 ♦ אנ העידוהו אנעשוה ,אנ לא אנא

 :א;הע;שוהו אנעשוה .דבאת לא ך־^סס טסש .דגוא ה^ינ וניעת א,
 .אנהעישוהו'אנעשוה .הנורה ז$ען ה<;וצק.הנרהה ןאצ ת$< הער א;לא

 א;לא :א;הע־שוהו אנעשוה ךחיעדו ךזולע? '.ךתדזדב ן*ת א? לא
 ךל יאשונ א;לא :א;הנגוהו אנעשוה .ןוצרת??המ םריש .ק&ה״4?

 יניעממכ .םדב ךל יבסנמל א;לא :א}העישוהו אנעשוה .זיאכ ויהי.ךיממוקחמ־
 םיעישומ ןודל ולעי א;לא :א;העישוהל אנעשוה .םומ ןוגאשל .רעישמ■
 .םדנ? ץומח א;לא :א;העישוהו אנעשוה .י םיעשונ ךמשבו ךב סילופל
 דיבעל ,רוכזת רוכזו א}לא :א}העישוהו א;עשוה .םדגוב לע רענל םועז
 שענ • תוברע יבנעב ךישךח א}לא :א;העישוהו אנעשוה .רוכל ךתל?
 דשא .העע'רצנעב ךרע א;לא :א}העישוהו אנעשיה .תוברעס העזן>

 :אן העישוהל איעשוה .אנעשוה םויב ילולעע העך
 :התא וני?א א} ה^דדו .אןע^וה א^ לא אנא

 םלס לובמ אבע ףמשמ לעמ .ויתוקדצ לורב טלסמ .ויורזדודב םימת ןעמל
 סלשןעסל :הז>א וניבא אנ העישוהל אנעשוה .המיה ינא םואל י י ־
 םלס טע? אנ הקיסנ םיבאלס יש? .םיסנ חר^עב המנמס .םישעמ ל#
 ןיפירינ ןא ןייעמ םאול קנעו ןיד ןיפ תורןזיא ף וןוא יצץס?ךד טע? ךיא.ג;וצ)אלפ ןייד
 ך^ךמיונח״ד׳ייק״״ץדשאזידןיפ יעדלעל עלאל ד ןילא;ן;ע;ער ןאו? ץד טיה הזןיגך
 עיייוו רעאונןיד ןיא ןדיימ ייז יטסלא; יד וצ ץפיר סאמ ד ץסאפ טסעוי ח זא ךד טע?
 יטסלא!ילע רד ןייז ןיראיייב ןעק,ניהנןייא ןנייז םאמ זפלןנטה תי? םעל ןופ ןירנןי1ט עניד זא
 ם^ילטיא םאע ז^ןקנה תי3 םעכ וייי*"13 ׳"■לת לת #ע;ע$ןחוו יא© ןייכ ןיפ אנייר^ ףי1א יין

 :ק?ייס ףלא ןא? יטסלא!ח ללזהט םיא יצ ךיז טרעק,לי1ם י
 ץלאל ראפ טרעמ םאע ףאון׳א יוו םידיא ראפ ןיראמינ ןע;יד רד? טא;ךד טע? ךיא " לא
 ןדיי ד דייועופס ץד ןיפ ןדיל ראפ ןינאס טינ יטסלא!ןעעא;רען;יא ,עלאשטרך ןיפ
 טאיו ןדיי אד איצ ףלעה.עז?3ילינ ע;יד ןענייזאיי1 גיא ףא? ץפירי; ןא ןע/וז אד םאון
 י•" ״ ל* עט?ילין ע;יד גוא קרעמ ע;יד ;ע;ד םאמ רז טסעליייו ת םאמ ףא? ד !ע;ייז
 ןיאץרעפי?נע יטסלא!הלפה רעי'!יצ האיב;,ןופ םירא קנידסאווקדייד ןעמ!סאל הי"
 רעייז לאן ב1ט םוי'םוא רעלאמ רד יצ ךסמ ןע;ד סאמ קדיי דיטייצ רעזןניליווא3 רעל
 ןופ טןע? ןעמ זא רעףאמ ןייקקףפנ טינ טרעוו םע ימ יזא ריד ץפ קרעמ *סנ טינ ףליח
 סיט נוא רד קא טפעןיאנ !ע;דז דז ןויצ טא?? רל וצ רעפלעה ןיי;ףיוא ןילאו שעהאמקא
 וצ ןעמ!סאו;ןדיי ד ןעןלנידינ טסלא!יד .ןפלאהינ ייז !רעי; !עי?א;ןיד ץפ ?קיח יעל
 ל3קט הרית ד ןיסאוי ד הי? םילצט יזיפ ןעעאנינ םיור#ןע;ד דזא ןיראמי;טפייקי; ■וד
 תיברע ןיפ ןיניימצ ד טיס-רד יאפ ללפחס קעוז ניא ןיהס׳ראק םאע ד ויזייי א> ל" ןעמי;
 ראי םאל מסלאז'.תינךע,טסידד םאמ ליטיו םעל ןופ ןען?ע;ראפ יטסלא; איירס׳ינ ־יעיל

 :יי;יליווא?'זניא יטסלאן אמיעיה ץפ גאע םעל ןיא גוא ת1כל? עלא טיט ק;ייר(?אכ
 ןייז 'ץא רעקוריפ ץנאנ ץיא ץועעינ הא רנןסאווץניזאל םעדי ןנעמ י־״ייינסי־תן^
 ויא רע גיא תוקךצ ליפ ןד ץנעוי [יראויינ ןענירטנא זיא רע סאמ חנ הא םאך ריד
 וזאתןיטא םטא;ץא קראטזע ןע;דםאי;ץדהד יצ .ןטיקינ הא לטס רלזא ץלאמינ לוצינ
 *ליז ז״םל; ר(?א? רעז;וא טסי? יד םוראוו ץפלעח טסלאן יד זא ךד ריט ןיטע? רעייטא יז?

 לכנ 'ר ••םןמ
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 תונעשוה רדס
 ימגח£ דיסדדן1 ןעמל :התא ונילא אן העישוהו אןעשוה .הלסל הרל1?
 *הךמו;הלוגל .םדל וגא$ל זדעע יהחש? .הלועל ה^ה ,דע קע! .האל^י יד?
 זןסללו םלשמ .הלרל תא^י םרק ןעמל :התא ונילא א;הבישוהו אןעשוה
 א;העישוהו אנעשוה.רלתל התלדל .םלמתוחקשל תולקלל םהדל .הלד
 לולל הלסל הללכ .ןהכי,ראב ןתחל .ןהכל ףל תויה,קדל ןעסל זהתא ונולא
 ראופ ןעמל נ ההא ונילא א}העישוהו אןעשו׳ד .בושה רההל .םלכ תכירמ
 אל .םע לתוילע עלח ילסל .ויחאב רלנ רשא הלו ה; .ויחאל ריע} תויה
 .ןמאנו לבמ וילע ןעמ? :התא ונילא א}העישוהו אעןשיה .לןנעסל שא יל ונל

 .אנעשוה .הל,רשמתאזל.ם^מ יושולו לאוגל ךושמ .ןולה לכל? 1קךצל רשא
 םריוא שבולה .םימורמ יכאלמל ותמש ןעמל :התא ונילא א} העישוהו
 יהלסא תלוהל־.םמ.תציחרו'םילגרו םידי, שודקב ש־וקמ ינ אבל הוצ? .םימתו
 בל יהסכל .םימס תלוחמ האיל}ןעמל :התא ונילא א;העישוהו אנעשוה
 אנעשוה .וילהא ובושל .םדל ראב ת־זדו תולע הנח הלמל .םוניע ה^שית
 .להא וילע שדקה חוד1.להאמ שמ אל תישמ ןעמל :העיא ונילא א}העישוהו
 :החא ונילא א}העישוהו,אנעשוה .הרלו ה£? .םימה ותלכנין־חנל ודבעל

 יגי3א חא סאדםיזעעט עלא ץא ץנא; ןעודיו זיא רע םאמ םער קנעמ ץפ םישעמ לכב
 טאה םיבאלט יד ןעהעקג טאה רע זא ,זכיסג ןעהעע טיט קראמיג טכוד^ג חא דא םאמ

 יטסלאז ץז ד ייי 1זא ראלק ןע;יד םארו ןידוי איד וצ .רקאמ ליסיבא ןעטע;ןעט זאל ט;אק;
 וצ טצאר^ טאה םאמ י קחצי חא םאר רעטימ ןיי1 וצ קגיצקא םע־ז קנעמ ןופ ןיפלעה
 נוא אל חא רגקפ טיט ץלאה ןעירזעי;רע טאה הדר^רעך ייב ,םהרבא ןופ ראי טךעך;וח
 ן^פי;ןבאה ריט ט$אק;ןא םהיאיןבאה טנע^ר ע;יד תא הל1ע קיאיראפ ףאע׳א חא ואמ

 םעל ץ^ערר ןופ הכרל יתאש םדק קמל :ןך^י אך וצ קפלעה וטוקלא; תוכז קל ק;עוו ץפ רעעאוו
 טטאפי;חא רנ;סאמ וניבא בקעי. חא םאך הערב איד ןעקע;וצ טרעלעעי;דקז טאה סאמ
 ׳ןע^ייז םאמ ק־דוי ד וצ .ןבאה ןא^רע םאר ןעטא; ןייד וצ גוא רעדורב ןיד ןופ ןי־ואמי;
 םאר ןדבא ריד וצ קי] וצ ןיטכעךיג םעל קעוו ןופ ןיפלעה וטכלא;םיזב ליטייטא יצ קביל;י;

 1זא רעליילק עגיי# ץא ןאמי;ןא ןע^גיג רע חא טקזי; טאה רע תע#ב ןפכפ ןר״ךא חא
 סאדגלאב קטונ םוצ .העיוט יט רעך ייב גמבויבא טיסןיראווינטכורפיג חא רע ,ןקחא יוו
 דדירפ ע;יד וצ ראפא קיז וצ'ןיטץי#כ םעל ןדעמ ץפ ןיפלעק וטסלאן צ/לקטה תיב רד חא
 ש;אזי;זיא םיא ףי־וא בוא רדידב ע;יי1 ןי^מ>־ טקואטב׳ד 'ףיז טאה "ע םאו; הדוהי חא םאל
 קלאווי;טע<ח;זיא םיא ףי1א גויא םייהליפ תטספ תועוט ליפ עקנ ןילייצ ןאק רעמ ץראמי,!
 דמטלאז ריד ץ;עמ ןופ רא;זנוא תטספ טינ ,רלץק עקז ץפ ןעטיק םיורא קלעמ םי בלק
 תסילס סאמ ןיךוי עלא ץפ רעט וי;ע ןייא ןעומ;חא רע םאמ וניבל הע׳ס ק;עוו ןופ .ן?לעןל

 ןא רטאיג םעל ץפ קלאווינ ןי;י1צי;סי1רא חא רע ןילוי ך טחיבז^י;ןמ רל טאה ת1קד$'קד
 רל איון 1זא ט?ול;ןיךאוו ק;יי!סאמ ןידמ ך וצ ׳י^עי תאז ימל דעוייש םי1א ץיא קז לא;רע
 איל איוו ןאטי;םיא םסאה וד םאור ןתכה קפא ק;עע ץפ .ןפלעפ וטקלא] ןילעט^ קגלאק
 ליטאעד חא רע סאו;'םיטותו םילוא די׳ילקינ ןא טאה רע סאןו ל־טלז םעל ןופ םיכאלס
 .ייא סיפ יל טיט ט.נעס ד ןיד ז^לקמ רעי ךפ 'לאן רע זא ^לקטכ תיב ןיא ןעטיק יצ קראעי;
 .(יבאה ד םאמ טפאז^ביל תטזןמ קע<רק ןעק!םאע קךוי י1 וצ .רקאוו טיט ןיט׳אונ יד לא;
 :■ןע;^בי;סי1רא חא ד םאמ םעוט חא סאל האיבג רעד קנעוו ץפ .ןבלעה ומסלאז ביל יקד
 טטולי;ץראה רעיד סאוו ץדוייד יצ ,ץחי ך ןופ ה;סט רד ןיא קצגאט טיט נוא ןקי1פ טיט
 ימעאמ ן^ורע רל קפאליג חא תוכז ריא ק;עע ןופ רעעאוו לאמק:א 'ןאטי;ע טאה טאנ וצ
 םינ יוו ןיראיקג טע<קג חא ייז ףי1א סאוי קדוי ך וצ /ןידא טלעעי;ןיי] קא קבילטיא'יצ
 רע םאמ ע^1הי חא סאד רעקדאב םעל ץשי;ץפ קפלעה וטסלאז ץטלעעי; עקב ןע;יד
 רעיל קא ׳טקיז^י;םיא ףי1א םאה ש׳דקס חור רל גוא וניבי הז^פ ץפ ןאקג 3א טי;ךי;םה

 ׳■*• רמווז ׳י *ינומ
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 ח־ונעשוה רדס
 *י^סה צ6מ הזגב ל© הצמ .תואלפ; ,־זא קעז .תוא הבוטל תואר דסל ןעמל

 הושע ילול? ןעמל :התא ונילא א;העימטהו אנעשוה .ןונלל תלכל .םול
 אלל םמ 'םךן3 םקקלל יוגמ יקודצ .7ןתעוםף התת םךי.ב רש'א .ךתמחלמ

 דשא .שך םדרוצ דיחי ןעמל :התא ונילא א;העישוהו אנעשוה .ךל ודגל
 אנעשוה .דןשדק םש ןעמל .םומ יל תעקלה יחל שעמטמ .שדקה דימ םחרמ
 .לרס הדע קשעמ רשא • לדקר ךלוה בצב ןעמל :התא ונילא א}העישוהו
 א;העישוהו אנעשוה .םילשוריל הוא;ל .םומ בואש הוצ אטסמ םע בושל
 ךסנמ'.רישי ילל ל?ל הרות דמלמה .רישל רכרכמ ךיח ןעמל :התא ונילא
 וניבא א; העישוהו אנעשוה .□ךבס ךל ומשל .םימ תותש באתכ וילמל
 שא הדרו ולולפל • הילע בישמו יאצמיה .הרעסל הלע ךז ןעמל' :התא
 ןעמל :התאונילא א;העישוהואןעשיה .תוכרב היניע? .םמו רקע הכחלו
 םילג ואלמתנ ןגמ ותחקל .וב לצאנ וחורל שנש יפ .ובר? תמאב חלשו
 תושע ־והדר ןעמל :התא וניבא אנ העישוהו אנעשוה .הכמל ימ וצפל .םימ

 ללכמ ןויצל .םמתוניע םתס ףרחמ אבל ץא .ךנאצל הלמית זדכסס .ךניצך
 םאד ערע#י1ל גוא עקי# יד ,־יןאו1 קטי;# ראפ קלאיי ןע?ייז ןלהיםער קא קרא# רעטיא
 םיא לאז טא;זא קשעפינ טאה רע ן1עדנ קנעוי ןופ ןעפיעוד וטשלאןםידוהי איד !עגיל
 רדניאוו ע;״1 ןעלייז וארו ז;וא טיט זיא טא}בי1א ןעיךשינ טא; רע ץטונ ףיוא ןיפידא קןיייו
 רניראזעינ דד קפ טשטעמיקינ םי1א טאה רע,טלייצ דל ז;וא ץיאה ןרעמלנן ערעקוא םאמ

 ק5לעק וטסיאז ןובסל יחלפ ןיםייס םאמ !ףוי יל וצ ןימל "ינל רעסאמ טיט ילפ עלופא לאמ
 םאוו ,רטמןט ןיד ןאיע יצ ןיעדנ טיט :עמינ ן;ד סאמ קשטנעי? טועלניזוידל ך קנעוו ןופ
 עטלייוי רעל סיויא ןעומ; ןע;ד יי1 קלוי-יל יצ ףליה ןייד ןא1ןינ יטשאה טנעה ער^יי!ךרוד
 טיניקהאק :יא רעןאוו ט^עה ערעיי!טיט טקעלינ ןינאה יד לידו לאר#י קלאק םעך |ופ
 םאן דיה;ןפ םער קנעמ קפ קפלע; יטסלא;ריד ןא טינ ןישלעפ םאמ קלוי יל וצ.טןןינקי;
 טייצ ־וך קפ שאמ קטאיט וצ קדוי ד !יפי רענ־דיייאפ ד טאה ר? םאמ ר1כנה קפיסש זיא
 ,ריז; !"א רפ טנילייהינ ;ידאוי רע חא טנאיט סלעטימ רד ןופ ןעןנאגינ 0י1רא חא ירע זא
 קד קנעוי ןופ ׳רטאמןעסלא?ש טפאטי; םיא וטסאה ;א; קאפ ןיק םער קפ בורנ םער קפ
 רעטעוניאס ע:א זיא רע םאמ קטונ םער קנעמבנוא וצ ןיפלעה וטסלא;ןעטא} !ענייייה
 ראפ יצ ןופ ןי־ןוי ד קטיס ראפ טאה רנן איבנה לאוטש זיא םאך ןדיי ד ןישיייצ ןיראוקנ
 טנאןרעפ רע טא; ןאזןיג הןושת קפאה קדמ ד זא נו'א ןעקדניז וצ ץראס רעייד ןעטירפ
 וזא ןענייז םאמ ןידוי ד וצ,טא;ראפ גינעט לעטניא ןענד ייז זא קןימייוצ רעקאמ ק5ע#
 ןעננוחנ לי1מ קד ט־ט טא; רע סאמ ךלסה ־חל קנעוי קפ קפלעה וטסלאז םא#ורי יוו קי#
 עלא ףייא הקטש טיט ה;1ח טנרעלנ טאה רע סאמ חיכ םער טיט 'ןעננורפשינ טאה גוא

 טבאלפינ םידובנ ידד עגיי] םיא קפאה רעזיאמ ;עק;דט יצ טהולנינ טאה ירנ! זא רמז ילכ
 קנעוי ןיפץפלעה וטסלאזרד ףיוא קת#ב ינקי!קקט 'םאמ קלוייידיוצ םינ־ ךנ ־*י .'־טאוו
 םעךטיט ליטיה םעךףיואןעננאנינ ףיוא ייזי יע םאמ איפ;ה והילאחא שא;ןירעזןיול םער
 םעך קועק רלימ טכאטננוא האנק שטא}ןיזעמינ אנקמ ףיז טא; רע םאמ,רנמו םערוטש
 טאה נוא לעטייר םער ןופ רעייפ םרעדינינ םארא טאה טע;יג ןיי!ךרוד,טא!ןופ ק׳ראיצ
 ייריזא ןעויינ !עמקנייא עריא סאמ ד ";ינ •־"־יל • רקאמ םער טיט ירע יד טנערפ ראפ
 טא; סאמ םעך ץנעיי .ןפלע;יטסלא!םיל#ורי ץא זרדדנס איל ןעט טניייס םאר ןינייט יד
 םא ןיראמינ חא האוב;ע;דנע;אפ ייייצ^יב}; ע#רא'חא םד קרעהיסוצ טנידינ תטאב

 טיט רעפירנ ד ליפ קראעינ וענדז קלי?שי רטי ידפ םער ןעטיגינ שא; רע זא,םיא וצ טיישינ
 םעל ןינעמקפבכי.םער ייפ לייט רעייז טניפנןינ קיפאל סאמ קלוי יד וצ ■יני־־ ימ 3*.רקאוו
 םאויולעהי׳־זקמלויא םארזיא קצרקיבימ 1זא ןא^ וצ קזעומנ רהרסט דימת טאה סאמ
 ןא# ןילאן ףא# ע;'יד ק;ד םאמ קלוי ד זאןעמינ ריהזט טא;בואיקפ״רינ םי1א טא; רע
 ןיא םאר ןעטיקינ זיא טרזזטסעיינ טא; טאה םאמ רעד זא טלייאינ טא; רע .הבושת

 "*רזדנס * *י *׳־םקה ־• ••
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 תונעשוה רדס
 ך־ןמ .ה$יוגהךוזר? זן*>ךךןעס^י :החאונילגזא?העידוהואננןשוה .יפוי
 א^עטיוה .■ךב לץ^ריקל .םימיו םילוער!ושדל ל#גתה> ילב .הלמ ומל
 .הנמא *נ׳ל9ם דיהש ר&זכ .הניבו השקל רשנ ןגמל :התא וניבא א;העידוהו
 אנ העישוהו אנעפיוה .םע יחברל .םמ יבהלב םילופיטה םרשא טשכסס
 .בלו"בל אלי> חיש זןל ם׳יב9ש .בל ל;ב םודז׳זןל יאב 'ןעסל :התא ומןא
 וניבא א;העיפיוהו אנעפלה .ם:ב ףחךטף .םמ תורטש זוע ףשש םילאוג
 חאל ףע?מ םיאשץ .ירשנמ רהלחנ םהו, . 70 לדנ:ירשוא זעמל :התא

 :התא טיבא אנ העיפ״״־מ אןעפיוה .החונש ומל תרתל .םמל ה$>צ?

 :אנ העיטנה אנא .אנ לא .אנעשוה יזיקי ז״י

 חנזעמ לא ונעידוהו !אנ החילצהו !אנ חלס .אנעטלה
 .סמבו $אל אב ןעמל' :אנ העיזןיוהו .םמליבלירל םיבלופי םינומא 1,־ךנעת
 ה;עת :ט!עש לא טעיפיוהו א; החילצהו .םמ טעש א;ח^םןו דנ '״ י
 רפח] ב?ל .םדנ^ה רעפיב דקענ׳רןעשל :״ "•"■יי .םיש ידג וזג םילנך
 : אג העישוהו , םי£ יל#. 0^21^ □י?] ,־־1^0 '.יבחעס לא ונעישוהו אג חהילעהו, ת1רא^

 י״ל״י .םמ ראבש ובא % ןעש • םמיה תותק.פיב תולקש למש קלל ןגמל
 ח? ןגמל :״ ׳ייי׳ייי .'םמ 'חלופמ תל ילהונ םידד: ןך^£| 5 ונזועמ לא ועישוהו אג
 ןופ ץפ^עה יטסלא)ץיצ טא^# רע־ד וצ .רןקאוו ץלאונק.יד ט$אס# ראפ ךז טאה בירהגס
 גוא היר!נ>1 לאו?יה לאיגל זיא םאל הן1ג רך ןיא ט#ואפיג ךיד ץבאה םארו יל ק^עיג
 םוא ראפ טלאמי) טינ ץבאה אך לידו לאנתהל ילב ץךאוויג טןנעל8$א יל וצ חא ד1ס ןיד
 .קא1 עסדי) ןופ לק*<סא ץבע;ד לא;ןעמ זא ןדהעביג יי1 ןיבאחבומ ם#ךןך י_
 ד ט4ירע7י4 טא!; סאמ םעד ץ;עע ןופ ןיפלעה י״סלא)רד ץ$יר םארו ןמוי ך וצ
 #לופם טאס ך? םאמ רעוס רעקף ןייא ןעמי) זיא רג) םאמ .ךיבי הן?סח זיא איז םאו) הל1ת
 רעד ןופ דיד ד ץא גולק:טסאסי) ףוא טא.*; ךז ,זזוי מ ןופ ךוסא יל ץזעמינםסלפס גוא
 לופ ן יזעו וי)זיא איז סאו; םילבורל וצ .ם! םעל ןופ מיד9 רד וצ ץבילני;ןע;ד םאו;הלות
 טיה ןאס ה?פת מ4ייה ריל וצ ןעקוק סאמ ןדיי ד ץגעמ ןופ ץפלעה וטסלאז ץ#טנע$ טיה
 דיחעזל ידרג) עסילטע טיהטינ תולפת ערעד רד וצ ןיסי;ראיפ ד !יציאה ץצנאנםעל
 ןופ ןיטעב גיא רד ראפ ןד וצ ללפת? ךא] ץיא וצ ןעמ רא;ןענד ןילוי עיא ת1ניב נוא
 םי םעך ייב הלי# ט^זחנ קינאה סאמ ןךוי יל וצ םמ ךוררישל .ךארו ץ;ער עןרלאט# רד
 םךע??אי)לא] ןע?א;ןיד זא ט;אז;נ ץבאה ד םאמ ץלוי ד ןיגעמ ןופ ץפלגמל יטסלא)
 ןיד וצ ץטסילינ גוא גד?#ראן ןענד אילז קלא$ ץד בוא ברא ןיד ןע;ד יי1 גוא ץירעמ
 סיוא טסאןר יי םאמ קלמ 'ל וצ .ךאמ וצ טסילףבוא דיק זיא סאמ ךארא יו)1זא ףלי.ל

 , י :ןיפלעה וטסלאן טךז טג^ורפ ןייא ד יצ ןעסעזי)
 וצ ןיסי)ראפ סאו)ץרוי עספיילגאכ ד ןופ תולפת יל וצ ץרעפט3ע טסלאן יד סימ" הגעה
 ץא ןעסיקי)זיא סאמ םעל קיעמ ןופ ףוא ףלעןד בוא רעקאוו ימ־וזא ץראה םאךרך
 אד זא גוא םני רזנ וניפא םהרבא ןע^ ט;ייס םאד ןילערר ט;יד ןופ רען?אמ ץא בוא ךןייפ
 אד רעסאמ ליסייגא ןעסע)יאז ןע9 זא 'ןיסידדי)\ טאהיסיא וצ ןעקוקי)ןע;ד םיסאלס
 םילגד העת :טאי ךמאטזע וד ףוא ףקע,ד גוא חילנןס ףוא ד גוא םיפ ך ןיזפ׳אמ 3א ךיז ץ?אן
 ןופ סאו; לאלועל ד ןע)יד סאל םיל')ד ד יצ טרע$ה4עי)טסאה וד סאוו טא)רך טפיב יד
 ןלאמי)זיא רעי םאמ קולצי ץ;עוו ןופ .רקד?# ףיוא םי םעד ןראווינ ןיטי;# וצ חא ד ץגעו)

 םאה גוא טלעקד םוא ךיז טא.ל גוא יסהו בשי זמלומה רה םעך ףיוא הךיקע רל וצ ץך;ובף
 ץרוי ע;ייב יל יצ טרעפט;נץנ טאל םאור טא)רך טסיב יד .ךיאמ טיק רען?ףה5 ןיי איני;
 ךן םאמ ונילא בק^י ץגעוו ץפ .רעסאוו ןילאויק 'ףלעווצ אמ איי3 ןשעפיג ןיגאה סאו;
 ףוא יטסלא)רע^אינ ןע)יר3 םעל ץפ ןיד?# םעד טליקךניג פאךא טאל גוא ןנאןטי;טאה

 חילצכ * יי ר פ״שקס
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 תונעשוה רדס
 ח$0 :ינייים לא ינעדעעוי אנ החילמי ,סל© ק?קל . £?0
 • םעם#קי9^ז?3 ^ ןעס? :״ ״יי״יי .סמ ל? ןיט^ל? םיגןחז*?
 .םמ יא? ילע םימע ה^ת | טחנזמ לי ונמזודו אנ החילמו י .םע טוזר וה על?

 יגעימהואנ החילמו י םמ םתוקלהל ם\ימץ .םמ תבי־מ מ? !רפ ןענל '• ״ י״״
 םיררושמ שי^ר ןעמל :" "י״יי .םמ ךל םי;0נמ םיחודק ה$ת :יעי׳־ ל-
 הנעת :י״״ לי ינעישוהו יג .י״יליהי .םמ ךל ךסנו ץ? הלילח .םמ תות?• באת>
 חת5ת .םמא^מ תזבלת לת ןענל ':״> 'י""" .םמ יל#ז? עיבר? םילאוג

 :וגזע? לא ונעדוהו אןהחילנקל .סמ# ףיעךרן ן׳7<

 # 5 7 • 1 •״ י • • # * 7 * • *י ונעידוהו ,םנוע לחמו חלס .ןורזעי תדע להס אנ םרר•
 :ונע^י יהלא

 :טעצל דדלא טעמיוהו .םינודנףינ?ל טא; .םינודא די לא םידבעיגיעב ןא
 .םינודא ךתלוז טולימו ונוש־ן .םינלו? ונב וינתנ .םינודאה ינודא האנ ׳
 ט־©שו ןונחו םוהר לןי*ןע .ןונחתב םויה ונשינ ןה :ט^ן דדלא י טעקוהו
 .ש^בית לא א; .טי;ךו בלח תביז :ונעקל דדלא טעמל־ך .קנ#; ךיתואלפנ
 •מ; .הנשניב ונע? :ונעמ>ן דכלא ונעדוהו .2>י>תת היבאב םמ תימיה

 קרי עטכיל? יל רצ טלעפטגעי?טסאה ת שאו; טא; רך ט?יכ רד תי ילחינ םידידי חמת:ןייז סילצט
 ץופ .רעסאוו רצ ןיכילגי?י חא יז שיאו;הרות יל ןדלא טכאמי? יל טוקאק וד זא םייצ דל ןיא
 וצ ןא גרא רע1ןאוו ך ם׳;יןנעט# ערעייז םד ןי3אל?י;ןיכאה יי1 םאע ןדוא גרא הז^מ ןי?עוו;
 טסיכ וד םינמתם המת :ןיי!סילצס ז?וא וטסלאן רעזןאוג רעך?יק ערעיך וצ גוא יי1 וצ קטיילכ .
 רל קא ןיטע?י? ןיהא׳ל יי] זא טיי* רל ןיא'ןמוי יד וצ טרעי^י;טסאק וד םארו טא;רן
 רגתסאו ו ונינל ה^מ תא 6אן ח1ה םעך ןופ ןיטכייל?א3 םעל'ן ינעו}ןופ ,ר$אוו ףיוא ר;ךב
 ןע^רי;טאה ןייט# םעל ןי?א$י#יג טאוד רע ;ר$אוו ץלוי קלא$ םוצ ןעווי?קיפסס טאה
 מ?אןיג הלי# ןכאה יי] סאו; ןילוי יל וצ טרעפטגעי? טטאה ת שארו טא; רד טטיכ וד.־דאוו ־•
 דקפ? ןע?יי1 םאע ןרהא גוא ח#ם ןיגעוו ןויפ סיס 'תנייס יסב דק* קמל :רןיאוו ןע;ורב םעך ףי1א
 ןעקגדט יצ גיטטלאל ןע;יד ריט םאו; ןילעפט?ע ז ?וא וטסלאז העידה ד רל ייכ ןילאוילי
 ךסמ ריד וצ ץכאה סאיו ןמוי ע;ילידך אד וצ טרעפטגעי? טטאק יד ^"־יק ־ימח :ר$אוו
 יו ןעיויג זיא רע סאוו ףל1>דדך ן?עווןום.ןנאטז^י;זיא #דןנטה תיכ םאל זא דיאוו ןעווי;

 זא גוא □סל תיכ ןופ רע^אוו ןעילנירט וצ טטוליג. טאה רע סאו; םלע^יז איל רעליא #אר
 אוצ ריס וצ ןיטיה ראפ זיא שע ט?אה? רע טאה טלאד ןופ רעקאונ טכאככי? םיא טאה ןעט
 איילרע ריפ טד ריד יאפ ןיטע? ריס סאע ןירעפט?ע ז?וא טסלא;ודי .רעאוו איך ןעקגילט
 *רקסה תיפ םעד ק?עוו ןופ .יטאת קגעוו ןופ העייע םדל גורתא ב^ול זיא סאל ג?וצ?אלפ
 ק0עפ ןי?ער טלעו;רד ףי1א ן;נא?יג זיא םיא ךדח סאוו תויפלת ןיפוריג ןא טרעוו רע'סאוו
 ץגערקפירט קהאה קלאז ןעלקיזו אד גוא ץרעויו ןיפא לאז דרע ך זא ךיוא ט?יי.ד ךיל ריט.

 :טאנ רעקראט^ רעןגוא וד קפלעה ז?וא טסלאז גוא ןייז םילצס זגוא טס?אז גוא
 יל ן;יי] סאל ג?ולן?א!ןייא גיטלאפ טכער םעל ־דיא ־ףיד םעראכ רל ק־^י ח•" ל.־ק אנ 0־ןך
 :ףליח רעז;וא* ןופ טא; רען?וא וד ז;וא ףלעה גוא תוריכע ערעיי] בינ ראפ גוא קליי
 איד וצןיפאהטכעעכ;יד חם'ןי?י1א ך יוו ויזא רמ וצ^יה ץפאה ןא ג?אל ןופ םייכע ימענ ^
 גוא טפא^רעס טסאל וד סאו; דיל ראפ ךי1א ט?ייה ןעטיק ליט •ןרעסיער^יי] ןופ ט?עה
 טע-גי? טיטט;עהע?י? מ?ייס ןי?אה ריט תנחתב םויח ^ !ה :ץרעהע;א רעכיא ראהא טהי>
 עפלאז^ טיה רעדנואוו ע;ייל טלייצ רך ק?אה דיט גוא ןונסל םותרא טסיכ וד םאו;דילי וצ
 סי?אן;גוא ךליט ט;יל םע בוא דגאל עו$עפא זיא סע^סאו;לארוקי ץרא "ביי בלח תבז :דייך
 רטאוו ליפ ןופ גגולטאקייא טיט• ןנער ני?יי!ו תמרס ןלערד ראל טי? 'לאז םע זא ךיד ךיא טעכ•
 ףאי טעעא טיט'ןא ז;וא דא^י חמשב ונ;ם :דרע רע־ד ןופ טלורפ ערהיא ןייייה וטסלא;

 טיט ׳ר ת״בבכ



 תונעשוה
 .תירב תרק :טמ?!יזא?* ינעדןא .,ךמא,לא קידצ
 :וננ^י דמ< ונעי^זוי• ח? ה? ץרפ יתלבל .ץלמ ישל ל5 דוע • ץראל
 .םסמ ך*} של רוכז א; םדכ דמ ל? םיברעכ .םמ לע םינמ?
 אנב םנע .שתעושב םיששוע .םתעשש ךרד? םזא׳־ינ^יהלמ ינ^שדך
 םקלצ .תועש םלולפל ,דנ? .תועושילעופ :ונעש:יזאא סעישא .םלעי^
 ורפי ץרא חתפת .עשת םשת לוק י• טעשי• יללא ונעישוהו .תועשומל לא

 *־ * :ונעש:יתלא ונעישוהל .עשי ץעי אלו עישוהל בר .עשי
 יגעישות .חתפת ונל בוטה ףךצואו .חתפ םימש יך$?

 ץמוא

 דדלא ונעישוהו .חתמת . -
 להקהו ל

 א? ל? :רשואו ־ישבמ .אב הז העד ידיילש • א? ף5?של• <מ* ״׳נ)
 וחש; ו״ק :רשואו אבמ .םיתיזה רה לע דשא .םיתב תובברב

 שמו .חרזו ץיצהו קפד ליק :רמואו רשבמ • עקב:די ויתחת .עקתל רפושכ
 וישודק לכו אוה אבו .שאונ לולמ םיקה ליזי :רשואו אבי? .חרזמש ־יהת יצס
 אבמ .םלעב עמש:לא תב .םלועה יאב לאו לק :רשואו אבמ •ימע
 הלח ליק :רשואו אבש • שא יעמו? דליב ודלונ .ומורר יסשע ערז י- *
 ןפכא איד ניוא חספ געט ןיכיז יל םיהז? ןענייז ריז? סאוו תוכזכ ת1רי§ טיט מא האוכוי טיה
 ןעוויג תירפ תרוכ טסאה ת ץיאל "ירב תא :ךיטךאסז??ערא נוא קידצ# זיא טא;■תוכוס געט
 דייס ןופ דארב >ק ןעמ© טי; ^ ץד?# טעוו טלעיו איד ןימ ל? זא דךע רעי אוצ

 :ןנאז־שינ תא שדק&דתיפ

 " ־•/•:* ־׳1?
 :ץנעלש תק־

 . ,,,,ער ץ3ענ יצ ןע;עפע יטהלאן ליסיה םעל ןיפ ןידינ^וט יל ״״ ך״ רעש וימינ
 ןינעסמנא ןיטידזש יאפ טי;יטסלא!גידה ד ניא ןימלעה טסלאז נ־א רצ1א
 1 ■ איו׳רי .רען;וא ץפ טא; רען;וא יד ז;יא ןימ!^ם וצ
 רע סאיו אי?;ה יהילא תא סאד ןיד רעבה ןטוק טעמ טאוו םעל ץפ ריק דד ־"נ0 לש
 :ןי^אז טעמ גיא ןייז ר!ע5ס רע טעמ יס״י יש־ם דול ק זריש? ןופ רעירפ ןע9יק

 יק;הא תליה ןיד (זא ראוי רפ הא םג;)טייקראטש םאר ץמיא
 !שנה רע טעמ םאד ןעקיקינ תא טאנ הא ס'אך דעיכפ

 יצ !יפנעה םיהדה רה
 ןענהעןינ ןעשיקיג ז*

 ןעסמ

 ^ £ לזשתיח ר־י דן ?דעיי טעמ םיא יעמגיא ניא רקיש ןיסיזרנ םעל
 :וא זפבולינ טאה טא;גוא טפאלקינ טאה'טא;ןופ ליק רעל זא ץינ רועכמ טעמ גוא ׳יי"
 רך **•נ ליימ םיקה למברעה יי3 חרזש ןיפ ןאי;';פא ךיז טאה נ־ואב רעפלאהא גוא טעישי;
 סאה רע םאמ ןעוזי;שי* טא!ל טא;זא ןי)אן טעמ גיא ןעקיק טעמ ר&׳נט םעל ץפ י(ק
 רצנאנ־ול "ןעממ? הא לוק םמא;זא ןיל *3? טעמ רע.םיאיבנ י-- ״״״

 'י טלעמ 'י
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 תונעשת רדס
 יסו ..דלאלנלעקדוהס ליק :י01אןר£נ9.ת><זי!עסשיה .ת^יסהרלן■
 .דרא םוי? ץראלחודו .ידחוה קקזי ע?* ייק :רסוא) ר£ע? .ה^אנ האל
 לז■ :דסואורשענ .תחא םעפ דג דלו; םא.. תחהו םור ריבנ לץ> :רסואו ר£במ

 םיעידומ לע :רסואו ר&במ .רוא הדדי ברע תעל,־ךדה .רוא}וםעלאגותע?
 .־ןלוב}ל?? עסקנ ליק :דגיאו רעיענ .ןוד הדל:םג הלח ינ .ןוד דרל וימי

 יליק_ .זןיתונכסיס ק^כר דעיהי^ לעי :רסואו ר&׳עק .דןלהא םקקיביסר-ל
 .ןח?ס יגש: ומק,י? .ןוד^ה תלצבה ךלע.ליק :רסואו רעיבס .ךלתונבו דןלנ?
 לע :רמואו ר&בס •ועס^ת ילוקב םא םויס .ועבוהו ילא וג? לע :רסואןרשבמ
 .ר?ע דלופכ ומוק לע :רסואו רשבמ .ומצעב דזן אוה .1ט?י חסצ 8ייא חמצ

 תועוטין לחגמ יטילס׳רב םע יסננ *ק : רסואו ־ועיבמ .ר?{? ימושמעוו וציקה
 .דולל וחישמל ־וקח ה#ען •דיבאהל םיעוער 0? לע :רסואו ר&יבמ .וכל?
 המואו ־שנס •םלוע דע וערזלו דו־דל .םלוע םעל תועוטל הגס ליק :ימיאו דסיבס

 פ״נ רזוח להקחו :רסואו רשבה ר^מלוק ״י ץ*״
 :ם#ך קמ םגאז חב$ #ך לאן ףנ*ס ה־א^נ 1* םעד ך*ג 1י■״.,./ י

 שהיעזעכבו םיבוט םיאיבנב'רחובח וניתובא יתלאו ונדולא ץ זץ;םלמ ןוצר ד־ץ־
 טכארט םנח !יס **יי י010* ייי *?:טלעוו רך ףיוא ץ ןאמי;טלעהיג זיא רוק תכא גוא טלעוז
 םעל ןרפ לויקא ןע^וק טעו) סע.בייל רעטומ ןווג דניק ןייא זא ץראעי; איינ איד ןע;יי1 ןא
 ך ן}ואווי) טאה בוא תרעועט הז^א ץיא יוו גא^ייוו טאהי) טאה ןוי* טאז;ש ך זא רשכמ
 ןגא;נואןרעךנואוורפ ךיזטעמטלעמ ידגוא.הפקשנה תאזיסטנאז; חא ד ףיואסאמ ץלוי-
 טא;זא רשכה םעל ןופ ל1קא ןעש־יק טעמ םע הל* לכ ל>!> ־״• ל?:ךאזא 1זא טלעהי} טאה רעוי
 םע!ץפ לוה רך.ע^זאך ך יי)םיסנ עעלעזא ןהעזיג טאס רעמ נוא טקרעמינ ץןא סע טאןד •
 ץגא; טעמ ןעטבוא טיי* ץיא ץא ןעקוקמ חא ףליח ך ץיכאז טעמ בוא ןעסוק טעמ רשכה
 יעל זא ןעהוק טעמ ישנה םעך ןופ לוק רך.גאזן ןייא ןיא ןיועמ ץראעינ ד;אלא ןעך ןאקי
 סוראמ ןאטינ םאד טאה רעלי;רל טימ ךיוה ד ץפאשאכ טאק םאמ טא}רע;יטפארק *פ

 ־ טא}ןופ ל1ק רל יי*נ <ע ל*ת תעל ליק;לא$ןייא ץא ץרעמ ץךאעיג קלא$א ןעלן^טינ זא"־
 ןופ טייצ רד ץא קלא$ ק!ץיןייל םיוא טעמ רע זא טיד רל ןיא רוא)'ןפמי;ןא טועמ םאו}
 םרעפלעה זא רשכס םעל ןופ לוקא ןעהיק טעמ םע הלואג רל ןופ ןיי!טכיל מ טעמ טניהא
 טיינסאוו ה^א ןייא יוו 1זא גאקרוטאהיג טאזד ןייכז טאטש יד זא ןויצ'ץא ץיג ףיוא ץיאן
 ע;יד עלא, ץא ןירערי טרעחיג לוקא טעוו םע .ץלוי עריא ןענואווי} טאק גיא ד;יק וצ
 ימז ןעשיק ץלעיי םאו}ץרוי ליפ ץנעויץפ טלעצי}ץד ץפ טךא סאל טייבב ךאס ץקןאסינ
 גגוגואוו ןיד קקקד זיכ ךאמ ישהמ םל ןופ לוקא ן1}וק טעמ םע 1״מעם ק״סד יע יס^ ל־ק :רך
 ישנה םע־ן ץפ לוקא ןע1^ק טעויו םע .רמ וצ רעמבעש ע}יד טימ ץז ע}יד לכקה יד גוא

 ףיוא ןע}יד תובא אד םוראמ ןורשה ת^יצנזי ץפורי}ןא טיועיו סאוו ןךוי ריא ךד טירפ
 טעו}סעל? :דל ן? סישק טיה ןמיק וצ ןמוי ע$יא ראפ ר^?ירפ םיתסה תדח ןע^סהיייז
 ריס וצ ךייא םועק ץלוי מ וצ ץגאן טא}טעמ אבל דיתעל זא רש?ס םעל ןופ ל־זקא ןען?וק
 םע ינמ ז** שיא חמצ ל־ק :ץרעה ^ ל1ק ןיךי ץא ט;ייס טעוו ריא בי1א ץפלאהיג טרעוו גוא-
 ץפודי}ןא טרעיי סאו}ןעסי? םעמ דןל ןינ חישמז# רשנמ םעל ןופ ליוקא ןע^מק טעמ
 םארו םיתמ יד זא רשכמ םעל ץפ לוקא ןעזן-וק טעון פע.ץייא ךלעה דל חא םאל גוא חס$
 ץא טהור סאמ ריא טגניז נוא ףיוא ךייא טכאונ ןייטש ףיוא ץלאז דרע טיע טקעךי}יצ ןעגייז
 ץיק.לוקא ןעע-וק טעמ 'ץץץק טעמ ד7ן ןכ חישעזא טייצ ד גוא יר;לםהב מ יתבר לוק :דרע דל
 גיניק ןייז ץפ ףלה מ ןיסירנ טעמ טא}זא םע יתער ץפורי}ןא טרעוו איז םאמ םילשיר!
 רעל חא סאל.ךלעה דול זיא סאל תובלט ןיטפלאחנ ק!וצ ןאע דעח טעמ רע נוא סישק
 יול וזא עכייא ןופ קיאע ןייא ן}יי1 סאמ ץלוי ך וצ ףליחא בינ טאנ ראפ ללפתה דובא הילש׳
 גיכייא זיינ רלניק ע}ד וצ גוא םיא וצ דעח ןאע לא^ טאנ זא ץזעווי;ללפתס טאל ךלעה דזל
 :ץליי ך וצ ףייה טיב טא;זא טלעמ רל ףיוא הרושב לוקא ץי; םיורא לא;םע גוא י״אי יימד

 יהי * *>״רןמ
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 תונעשוה רדס
 "ח?ב£חונז זנלרקזי יניתיפקחו זנחלזתתא■ ןיצךבי םימזוי לבקתש םיקוסה
 ־ינר ביסיחו'ונז$ןיש ץזנןתו .זןי?3ו וניניב תקספמה רתכה תמחמ רםתו: .דןימימת
 ןתח הזה םויהו .םיבוט סיקי רפסב ־ינקתהו .המילב'רע.ץרא הלוח .המיתחה

 .םישודןנה ךיאיבנ עונה הברע תקיבח ירי'רע תוקתנמ תורובג שמח זןזןןתניקשב
 • }ינילה 'רקו תורובגו ל? תקתממ ףיס חק.ףןי;ב ונקש.גתו י .הבהאה ררועתהל
 ןמפקית סקובו זןלט'תתוא רט אוהש !ו׳או א־ה דרי) 'םשב ףלע חנינשל ריאתו
 יעשפו יתונגו יאקח יל לוחמתל ישי דןיראתש ףיקסל לרפתמה זןך'?על עפש
 עיבשהל חתפת בוטה ףךקואודןינפל המיש הבוישתב ינרבקר ךור ףעמי םושפתו
 רטמ תתל םדנשה תא בוטה }רצוא תא דקי" חתפיי בותכש ומב 'הקקלש ישפן םל9

 . .׳ימי ךמ ת״י״זיתח :ןסיא .זחי השעמ ר? חא וקקלו ותעב ףשךא

 הרוה תחמשל תופקה רדס
 .:קענ• ןע־זעי ןאג סנומ רומ ־עד תא תארה חתא ןזח רעד םגאז חרזת רמג תאד*ר דאן

 :ודבלהידוע ץאסיהלאה את יזי יכ תעדל תארה התא
 :ודסח םלועל יע ודבל תולודג תואלפנ השעל
 םלועל ; דובכ יהי ? ךירעמכ ןיאו ינדא םיתלאב ךומ? ץא
 גסע?מא ןיפ טא; גוא טא) רעז;וא טא; ריד ראפ ןילימ רעך ןייז לא] ם;] ־ח•* ן״י דלי
 גה?וג'עך^י!קא :וא םיאיג; ע;ילייס ד ןיא טליימ רעד םי1א טסאס ח ליירב ןירעסלע :
 יזפ^לא] 1זא ןדעסל? עלעמיוא ןיפ ןעמימפקס ק?אזל ריס יוו רא;ןעומ ריס יוו 1וא םי$דןס
 יעי ןיליוו ןיו$וג טיס תא טייקצץ־ואג רן טיס ':;ולגייו םירא :וא טע?י; רען;וא קד ל3ןמ
 ת1ב$ עסורפ ץ;אנ קגד אד ןיפ תוכן םעד ןעקגייל;ז;וא טסלא]אוד ויכיסח תעבש תמ?
 עתעזיא יל 'ןא^ ** יטסלא] תוכז רנקי! קא :וא .,דמלז* דןן ןלהא הז^כ בק5£ קחצי םהר יא
 ־ייו 1זא דד ןיס׳יווצ גואזגוא קס׳יויצ קיספס ןע;ד םאמ ת1םלק ך ןעס ט;ייה סאי ט;אס
 טסלאז וד ךד ריסי קסע? רד יצ קיג ףיוא טי: לא] הל^י רע]*א ךס ט;אמ עןיעקיא ןייא
 יטסלא] :וא יגחעי" ח״יי ן$א; קגילייה קד וצ קי;ףיוא ךיילן הלפןןורען;\אטעוו 'ןאס פא יד
 מא^חחסילבלעחאחלגחקטסוצ ן;ס^ס ןא ז;ואט9לא]:וא ייר#י; רע;נוא ןקסע; ראפ
 יטןלא] טזקי; רא; ךיוא ןע^אהי;ףיוא יז טסאק גואיטלעוו ד ןי&א^אפ טסא;ד וד סאו;
 בוא טלעוו 'רע;עי ףי1א :וא טלע־ןו רל ףיוא קגעיגגאלןופ ךוכ קא קסיג וצ ן^תח ןא ?;וא
 קא ג^מקייל רן קיא קגע;יטסלא] גאס ןה&קיסםעל ןיאביא קלעיי טי;ךיד ןעק"רע^יס
 יד?;ואףי1אןך גרטקמ טייצ עלא ןילימ סאו;םיגרטקה ףקפ יד ניא4וןס0 רעקלייס רעל
 ןיסייאה ןיס איול 1זא :וא-ה?רע ך ק;אל# פא רעז;וא ךרוד גי;עס רעסגוא קרעוי עמלען
 גפפא#גיל סאד קקעול רן •ט^לא] א1זא ־גיאה רייעתת- םיאי?;ע^לייה ערז;וא ןופ גא;ס םעל
 קסא;י;'טסאס וד יוו 1זא י1מ םעל ןיסי;ז;וא ףיוא טסלאז נוא זנוא ףי1א קדעסל^ עלעייא ןופ
 רג^א םעךקפ גוא הי1ח ע;ילייס ד ןעריי;ל5ק.ס קסאה ך תעס׳ס ןירעסלע ערע;;וא ךי1א
 -טאל קהע; ריס וטס״א] 'םי ־ח״יש טעבי;טימ טייטס׳ רך ראפ ייל (•"כ•)ריס וד טםל*ך
 נ^ערקדקקעלמ^'םי1אטסלאזנואת1רימןע/־ה ףי1א ןד לסומ ריס טסלאןנוא ק?על
 •םעל ן;עמן ריס טסלא] גוא ריד ראפ ןאסיג גאה ךיא םאור הג־^ת ך ןעסע4 ןא מ;אח
 א^ס עסיג גיא קפעל נ4אל קפ הסיתזו עסיגא ןסעז ןא ז;וא טהלא] גוא ןלע ןג םעל קפ רי^א
 לא] טא;יטו ב-םר ייגיא תא ךל •ח חתפ• טייסז^ קוס^ ןיאיוו1זא רעל;יק ג*א ןאס ןייה טיסן$סו
 :ןמא געס ע;ייס עלא קא קקילמ לא] ךיא םאל :*א געמ ע;ייס עלא וצהקיפ :וא לזס קגע;

 גיסא!;נוא ץסע;י;הך1ת יד טסאה וד סאד ט;יפעי;ןעלמ.יה ך טהאוי טא;וד .יארה ;ךתא
 .םאק טלאוני;קי1 רעס;וא םלא רד רעקראס'^ רד זיא טא;םאן'ןיסיוו וצ קזיווי;

 גנוט אל רעל םעל אוצי־ד״־יעל' :םיא רעל^ז לעמ רע;ףר זיא טפארק רעלא טפארק:
 ־יד יוו םלא רע;ייק_ זיא סע תי :דא;י;קיזי זיא טייקיסייא קא ןעל טגיול רך;ואוו ע^ר־וג

 ט.־זנ ׳ר׳שמקכ
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 הרות תךקשל תופקה רדס
 םע דוסב ונדוהא .ט יתוקת הקיתאל .ט החמשאו יהלא הללהא :הלואו זוע
 •ךהל׳לת הלפסאו .ךיךחובג קרא בל לקב :י•״ .וב הסחא ריצ יהלא .ובורק
 לא הז םיכאלמ וצבקתה : * .ךתמא לעו לחסה לע .ףתייל ונבישה ןושק?
 •אסב ינ$ זחאו? .אוה הז יאו ,רזאוה ימ .הזל הז רמאו .הז לבקל הז .הז
 דירוה) .םורמל׳תלע ט .םורטל הלע ט • םירמל הלע יט :ונ;ע ולע זשרפ
 הלע ה^מ .םורטל"הלע השמ • םורמל הלע השמ 1 וצבקתה .החטבמ זוע

 5 וצבקתה י 'החטבמ זוע דירוה אוהל .סורקל י י י
 ץע"איה הךות .הךות תחמשב חמיצ אבי,אב .הרות תחמשב חמשאו ליגא
 .הרות תחמשב חסש םהרבא :םייח רוקק ףטע י? .םלח םלבל .םלח י ׳
 תחמשב חטש השמ .הרות תחמשב חמש בקע!.הרות תחמשב חמש קחצל
 חמש לאומש •הרישו תחמשב חמשוהללא״־חות תחמשכ חטש חרא .הרות
 :הרות תלמשב "חטש ׳,יטלש • ׳דלוח תלמשב חמש יול • הליח יתלמשב
 םקב ־ולב ־שא .לארש.י םכירשא • לארשי.םכירשא .לאלשו םכירדא

 ׳י־ייללה• .ירציא :הבלמ ־ובלמההרותל םכליחנהו .לא * ~ ■ ־

 יניד
 ייא ולס? ןיא גאט רןבגיצנאווצ נוא ףןי!ן רער

 החנמ אוצ גוא ה$ונח גא$ ר^קרג; רד
 טי־ן ןונחהו ןייקןיו&י קמ טגאז י רעירק םאו>
 ץגא; קמ טגא; הכונח געט טכא ע^י# גוא
 וצ ךיוא גוא הר^ ה^וב# רעד ןיא :וא ללה
 םיןמופ ך :םיסנה לע קמ ט;אז ןוזממ תכרב
 לע ןיגאז וצ ן יסע{ ראפ טאה יזעמ זא ןי$ייךש'
 רע רערייא טנאמ רע־ד ךיז טאה רנ; "זע םיקנד
 ףירב הבך3 רעד ןופ ם$ םעד טנאזיג טאה

 הכונח
 ץט־ואד ץגאז רע^ לאז ףן?1צי.ב1טה יי

 טאה רעיזא'ר^א טנאט רעד ףיז טאה רע^ואוו
 בוטה י״אב ןופ"ם$ םעד טגאזי; םיוא "ןיו&י
 ק$ .םיסבד לע ןינאז טי} 'קןן ףראד ףמק
 ק9 זיינ ט^יל הןונח את ןתנד ןא'טינ לאז
 רעד זיא ףיוא וז# גוא ת1כך3 עלא סיוא ט;אז
 . בלול הליט; 'י3 גוא הלי^נ תאירק יי5 'ןיד
 *יד ןידןיצ ןא רעתה לאז הכונת ת$ק
 : ט5יל תןמ איך ףא{ רעד גוא טכיל הכונח

1 

 הכונח רנ תקלדה תוכרב רדס
 ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא םלועה ךלמ וניהלא יי התא

 ▼ ״ 1 ▼ 1 • 1 ▼11• ־ו ^ ז ״/ - ¥1 ▼|ן ? -

 :הכנח רנ קילדהל
 םיט:ב וניתובאל םיכנ השעש םלועה ךלמ וניהלא יי התא ךורב

 ונייחהש ןעט טנאז רניבא ןיטשרע םער : הזה ןמזב םהה

 :הזה ןמזל ונגהנהו ונמיקי ועחהש םלועה ךלמ וניהלא " התא ךורב
 :םאר קמ םגאז םביל איד ןון םניצ ןעמ ןעיו

 תואלפנה לעו םיסנה לעו 'תועושתה לע י ןיקיילדמ ונא וללה תורנה
 ףינחנ ידי, לע" ,ךזה ןמזב ם!דה םימ:ב וניתובאל תישעש
 תושל ונל ץאו םה שדק וללה תורמ הקנח ימי תנימש לבו .םישודקה
 לחמ ףקשל ללהלו תודוהל ידב דבל? ןתוארל אלא ןהב שמתשהל

 :ךתעושי, לעו ךיתואלפנ לעו ףיו?נ לע

 ד0 'י *י׳סקס
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 ינשו ישימחו ינז&תינעת יניד
 תוכמ ךא; עא חספ ךא; !טקאפ וצזיאנ^סדן
 ד ןיא לירנ חאם5ז9 דד .י־^ו י^נחוי#

 יוו ןקנידט נוא קסע רע$כ ריסןןמט םישימ םיסן
 סע§ק ה^ילח דיס קשאה טניואוויג זיא ןעק
 ריס איוו וזא ,קיו רשכש סאד לאו ט;דמ
 ק;עלנ רעך;יק־ ע;ייז זא בויא אייש ןע;ישיג
 תמועי ךז טאה ךא; רעד ןיבא© תודועס ךר
 טגידניוי;הלילח ןשא£ "1 ביוא ,ןזעוכי׳? בירקה
 םעט :קיא ךא; .קבאה הך§3 א טיפ רד יי1ןלאו
 טךעדנע רפ טפול ד ט־ועו;קטיד ד ןיא לדנ
 טיג טפול ־ועדי טיפ ךא;זיא ש;ע$ רעד גוא
 קפ ויא םורך ץסאש ו״ח סאד ןאןכ טןי1אוץ;
 לאו ת״יש״ד וא ללפתמ זיא ק$ תי^/3 גהונ

 סאד טשיירש ל״ירהמ דד .ק.־ץ<טש ףט רי^א
 קצע^יןךא;ןייז גהונ תי;וןת םער לא; ןעק
 ה״לש רעד .ך>ועש ג״ל ראפ בוא ןישח ןיא געט
 וצ ןיסילגי; זיא תימןת רעד טשיירש שודקה
 בוא קס$ קיק_ םהיא ןיא זיא םע אית םלוע
 ןופ האנה םה קפ רא;ןידנאה רש טינ ןקערס
 םעד קס לאו וזא העבש יד ץופ טייקרעןןיול יד
 גוא הרותב קי! קסוע 'גאט ק*נא;א תינ^י,
 םעש ו״ח טי;גוא הקדץ גוא הןקה גוא ה^ושה
 יוו ליפ ווא קשע;וצקעווא הקהצינוא .ןמיטאע
 איולווא ,טרעיקועפ גאק םעד 'טלאו;רע ליש
 רע זיא ווא אתק־" אתימתד אדגא טגאז ארמג אד

 ;ךדואמ לכבו ןזו׳ ■נ לכבו ׳ונו תבהאו םיי^ס

 ינשו ישימחו ינשל תוחילס
 וכעמ רבכ רשא ירחא הז וננמזבו .םידוהיה לע ורבעש תוארונה תורדגו ימיב ורבחתנ הלאה תולפחה
 םימיב 'ה ונמע השע רשא םידסחה רכזל םא יכ ןתוא םיללפחס ונחנא ןיא ,דסח ץראה יכלמ לכ ונילא

 : ביואו רע לבס ונלימל םהה
 :ך*ארוק לבל דסח ברי זיג םיפא ךרא לא גוא וגל חלס דנמרפ ןעמ סנאו תוחילס ןינאו וצ ןא םנידו ןעמ רעדייא לאמ רעדצי ןדו

 :וני3וע:וב1י? .ונ3לט ונל לסמ .וני;>'ונןרלוא בורב י3 ״ני?אונל

 אסכ לע בשוי ךלמ לא
 גהנתמ .םימחר
 תונוע לחומ .תודיסחב
 ןושאר ריבעמ .ומע
 הליחמ הברמ .ןושאר
 החילסו םיאטחל
 תוקדצ 'השע .םיעשופל
 אל :חורו רשב לכ םע
 לא :לומגת1 םתערכ
 שלש רמול ונל תירוה

 לעבו .התא םיפא ךרא
 ךרדו .תארקנ םימחרה
 ךימחר תלדג :תירוה הבושת
 לכלו םויח רוכזת

 ערזל י םוי
 אוה התא יכ' .םימחרב ונילא
 ןונחתב 5 םימחרה' לעב
 תעדוהכ '.םדקנ ךינפ הלפתבו
 ךפא ןורחמ ז םדקמ וינעל
 : בותכ ךתרותב 'ומכ .בוש

 ראש רימ קשא? טייהרא;ליש רע;נוא טיס םוראוו רעטא$ רע;;ו א ןנוא בי;רס טל ן־ן^ס
 :ליש דעייז.זיא דניז ערן;וא םוראוו ע;יק רעז;וא לחומ 'ז;וא איי! . טריא

 טסיש גוא ףאךיראמא טסיש טאג וד םיסא ךרא לא
 קזיווי;טסאה נוא'.םיססרזד לעש׳ןייא קשורי;
 ןייד ןופ זפייקהיורג סאד י .ה^שת ןופ בערו םעד
 גוא ט;יךד ןק/ידיג וטסלאז דאגגקד גוא תונססנ
 סאד ע^בילינ ע;יד ןיפ רעךניק.ך וצ נא1$ ע^א
 תונזגר טיס זנוא וצ ךיד רע(ר.ת1בא ערזגוא ן;יין
 נואטעש;טיס'.םיסחדה לעש ןייא טסיש ודסוראוו
 וד יוו 1זאטהיזיג;א קיד ןידעש ריס ןעוט ה$ישתטיס
 טישו הו^מ זיא סא־ןוי# םע!ןסיוו טסאסג טסאז;
 ןיד חם םוא ךד יעק,.ןא ךןדש ןופ ׳םול^ה וי^ן

 םירג ׳ר ם-מקם

 ןייא זיא ך; םאוו טא; בעוי ^
 לוטש םעך ףדא ןינ^ד טומ
 ךיז טוט ךז תוייסהג גהנתמ .םיסחי ןופ
 רע ומע תיניע לחומ . תוריסל מיסי ןיייש
 • קלא§ קד ןופ תונוע איד לסומ זיא
 ןיראש רעשיא טכאס ךז ןישאר ריבמ
 הליחמ הברמ . ת1ריכע עט^ר^ אד

 בוא עמד אוצ ח^יחס ןירעס טומ
 ד$7 תוקדצ ־חשיצ .םיעשופ אוצ הקילק
 •יל .קשט;עס טיס המי? טוט

 םתערכ
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 אמק ינשל תוחילס
 .ןנולתמ המחנ ־היפככ לצבו
 רובעת :ןנעב * דוינ םויב
 םויכ'.םשא החמתו עשפ לע
 ןיזאה *: םשי י ומע בציתר
 .רמאמ ונמ בישקתו ונתעוש
 :רמאנ םשו ן:םשב ארקיו םויב

 םויס ונל רוכח .הרשע
 ומכ .הרשע שלש תירב
 .םדהמ וינעל תעדוהש

 בותכש' ומכ
 ץ • •• • י• ץ •• .םש ומע בציתיו ןנעב

 :" םשכ ארקינ.

 מ .ד*־ יל דרר

 :ארקו וינפ לע יי רובעיו
 רצינ .תמאו דסח ברו םיפא ךרא ןונחו םוחר לא יי יי■
 תחלסו :'הקנו האטחו.עשפו ןועיאשנ םיפלאל דסח ז
 ונאטח יכ וניבא ונל חלס ':ונתלחנו ונתאטחלו י .
 ברו חלסו בוט ינדא התא יכ ג ונעשפ יכ ונכלמ ונל לחמ

 י :ךיאדק לכל ידסח
 ״7 ידמ? ״ליל :םלא ינבס םימנא וס© יב דיסח רסנ י? ״ העישוה

 :ונב םפא תורחב ונועלב םדר יזא :םדא ונילע םוקב י

 ד?יד איוי טי; איי1 םסש *"ת םחעיכ קא נוא.הך1ת ןייד ןיא טיימש ס? ייו 1זאןיאץםי^ג
 טסאה םאכ ימיל יגל "ימ לא .טייקזייכ דימת ןצישאפ ךיז רימא$י ליגילפ ע;ייך ןופ ןימאש
 " 'י טרדיקג טאי טא;סאו;גאט סל איוו ןניטכע; בוא

 רעיקא טהלא] • וגיקר הז^מ וצ קקלאוו ןייא טיט
 יד ןקעמסיוא טסלאז גוא טייטסיס םעל ר$יא ןראפ
 ןגאטשיג חא וניגר הזעמ םאץינאמ םעיזיוו דלוש
 ׳ןגאן רמוא גוא יירשיג ךמא םע; רפ "טאנ טיט
 ןיא ןיפורינ טאה וניגב הז^מ םארו גאז$ םעד יוו
 שלש יד.ןראוויג טגאזינ חא ןטלאו .ןמא}םטא}
 :רגו ץנמו םוחר ןייא חא טא;זא תודמ הרש?

 טא) ,ןיפוריג טאה בוא הזעמ ראפ טאנ'ןופ האובנ ןייא ןיראןניג רעביא חא םע ׳י רובעיו
 וצ נוא ןינילניז וצ ה^זעזומכ טשיע טאןד סאו;םעל וצ רעעימדאנ רך ןייא זיא רע
 םפאךמש רע .ךילעז טייל ןייא נוא.ןאן^ינ המושת טאה בוא טגילניקג ןי1ש טאה סאו; םעך

 דא;ינ טימ לופ חא גוא ןאמ הקושת לא; רג1 ידע י טגידניז שטנעמ רעך ןעוו דלאע טינ
 ןילא^א? וצ רעגימפאהראוו ןייא נ'וא טינ תוכז ןיימ. קכיאה סאוו דקה ןיפראל םאו; ך וצ
 וצ טוט שטנעמ רעך סאו;דקה םעד טיה רעי .ןוצר ןיב ן?וט סאו;יל וצ ירכש ןימינ ןייא
 ןופ טוט שטנעמ רד סאו;לביז יל לס־ומ חא ־^.םיא ךא;תורוד טניקויט ירוצ ןיא ןילא?א3
 םולשי םס טוט ר^ םאןו גוא ןאמ וצ סיעכהל טינ טניימ רע ןעמ טניימ סאך ן ינעוו הא^ד ןיב
 טי;זיא ר? טמייס םאן,טינ דע טכאמ קירנוא .ןירע;םוא טוט רע סאו;גוא סיעכהל וליפא
 ט$לעה הקושת רעינו* טינ הקושת ןייק_ טוט םארו םעד הךיכע־ ע;יילק.ןייא וליפא לס־ומ
 ערעזנוא ףי1א ןיי1 לח1ם טסלאז וד זא ךיל רימ ןיטעמ • הריכ? רעטסערג רעל היוא וליפא
 ראפ .ריל וצ ברא ןייא ראפ קבאמ ז;וא טסלו? בוא ד;ין ע;ידעג םוא גוא ד4ין ע;יליוושזמ
 טסיכ וי ןעד.טגיל;יזנ קכאה רימ סוראו;גיניק.גוא ר^אק ךניא לסומ זגרא יי!* בוא זנוא בי4

 ךיד ןיפור סאו; עלא וצ דקח טיט ליפ גוא רעקע; ראפ ןייא בוא רעיטוג ןייא טא;ןייא *
 ןעיחייכ קנט זניא ףיוא טאה סאו;רעקורפ רן םוראו;טא;וד הלעה ייסח רסנ יכ ׳ה העיגוה
 .ז^אןופסיילעגיטפאהךאו;ןייק_אק ט^י;ןי1שחאס? .טןאלי;סי1אךיןטאןז ^ " 1

 יעדו ׳י •׳׳*$*> "*י **

 הרשע שלש ןינא!אוצ טקועלי; זנוא
 טנייה ז;וא'קניירינ םויה יגל רוכח .תודמ
 .ת1דמ הרש? שלש חפ טייהועכיז איד

 טסאוד וד איוי 1זא םיקס וינעל תעדוהש ומכ
 ר? סאו;וניקר השמ וצ ןיזעוויג עיד1מ
 .ןא רעידפ קפ ויק? ןייא קזעוויג חא
 :הך1ת קיכ ןיא טייטש םע יוו ביתכש ומנ

 ׳ונו ןונחו םוחר לא ׳.ד ׳ח
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 אמק ינשל תוחילס
 :הלס הסכר? ??ע לע העושלה דל :ונילע :י םחרת ןב .םינב לע בא םחרה
 םדא יישא תואבצ ד :הלסיבקענ '0לא ונל ב#>מ ונטע תואבצ י
 לדגב הזה םנדוזועל אנ חל? :ונאךגסלבוננע:ךלמה העישוה :: :ך?ססוב

 י? היגפל ונינונחת םיליפס ונחנא וניתוקדצ לע אל יב הילע ףמש ארקנ ישא
 דחאת לא השענ ה?ישקה ינדא החלק יניא העוקש ימא ־• םיברה ףדקסר לע

 :ףמע לעו ף־ךיע לע ארקנ ףסש יב יהלא ףנעסל
 וניתובא יהלאו טיהלא ץמאי ק״י ייאמ ר״ב קחצי יב״יה םש

 םהילע םהירצ .םיבידצ עשיסלי םייצמ טיש .םיכךוע הנחס ףמע לארשי
 בתיהל בואכהו ילוח :םיכרבמ ףמשו םתעגה תאז לב .םיביואמ לוע
 ףחונמאכ .רסומ חספל ףדיבישוךכ-י־סוה אל טיסי רעינס םיבולע .רקסנ אל
 המצע הכסמו .הרטע ליעמכ ולו הקדצ שבולה :רשב תובמא? אל)הענה
 :הדטנ׳דיזןעורזבו״לודעד ףהיכב .הרטוזה התליפנמ דן0ךע םמוק .הד?ך עסמ
 .לטבת םתובשחמו לבסה 'ףידךוצ תצע .לטמו אשנמ ףסלמחבו ףסבהאב
 ףמצע רוג? רובעב :לטלטמו החווד ירז?א ךאלמו .לטל םהיניב המוהמ ה?ר
 ן^שיןהי1אמוא היוא זיא עשיה ןמה זא זנוא טיט ;יזעעינ חא רע םאוו טא;טינ ןעמ
 טטרנינ טלאמ ןיראצ רעיד ןעוו ןעננולשינ ןייא טיימ רענדעלעי ןעויינ ז;וא יד !ימלאו)
 טשינןעעי1'יי1ולי?א רעלניס ע)יד רע3יא ףיז.טטייאכ רל רקאע ןייא יוו0,13:זנוא ףיוא

 ריל וצ .טועוו שי;ם1לשו םס ןע;יד ריט וליש^ זנוא ףיוא ןעטירא3 רל ליל יטסוט וזא טוג
 ןייד היויא הכר3 !יד קיט* םעל רעיטיא טטלימ ח !עטעינ ץבע;ין וטקנעט ףדיזל יל זיא טא;
 ז;יא וצ רעקראטש ןייאזיא רע ז;וא טיט זיא !ילאש לעליל יי ןיפ טא) .טייי£ עלא קלאק
 טינ טפאשלייי ןיי] טאה ני'א רעלעה ע;יד ןופ ןיטילינ ליפ טאול רע סאוו בקעו ןופ טא;דל
 טאה םאוו ש:עט םעל'ז יא ליואוו'׳ייאב* ׳,ד :טייצ עיא ינוא טיט ויא טא;רל יד ןופ ןאזןנ םא
 השם.ן?ת רלנוא ןופ גאט םעל ןרקטנע זנוא לאי טפלעל סאמ גי;יק.רלטא).ריל ןיאןוחומא
 דיטת טקאה וד יוו ווא גוא דקה םיור;ןייד יוו קלאק םער ןופ ד;ין ילביג ופ ןטעק;טאה ונ3ל
 רד ןיא זיב ןננאנינסיורא םירעט םיוא ןניד יד םאמ געט יו ןופ קלא$ םעל וצ ד;יז יל !;ארק רע
 ור יוו ןעיו;ללוט באה ריא טרפקנענ ינ3ר הט'מ וצ טאה טא) .קוםן רל טנאז ןטןאלנוא טייע
 גלוטסיוו רפ רזנוא העז גוא ןגייואיעקיד ןיטע .רעה בוא רעיוא ןייל טא)גייג .טלאןיג טסאה
 ריעזנויא הי1א שי; .ןראווינ ןיפורינריא היוא זיא ןעטא)ןיד סאמ םילשירי טאקש אד גוא
 ןופ ראנ ץפלעה זנוא טקלא)אוד זא ריל רפ טעלינ רעזגוא ןילאפ ריט ןעאט טייקניטקערינ
 דניז ערעןןו'א ביני רפ בויא אייר״שי) ויניא וצ רעל טאנ .טייקמילאבלעל םיו־י)ןיד קנעמ
 ןינעוו טנייל ןופ זיא םאר ,טינ םא1 גוא'רענאט רעלנוא אוט בוא 'טעטיג רעזנוא םע;רפ נוא

 :קלאפ ןייד היוא גוא טאטש ןייל ףי1א ןיקורינ זיא ןעטא;ןיד סוראו; םאנ
 ץוא דיטלןכאל ןרעטלע עלעיד םאמ ןטכיונא טעלינ ןעוט לאלש.'קלאק ןייל ו־־ לא■#"
 טאה ץלא סאך.ךאי,ןייא יד הייא טלגנייל'רל ן?אה ר;ידיילא3 עלעיד-טקאהינ רד
 זא ןעיוינ ליפ 1זא זיא גאזןיימ :וא טייקנארק■ל״דטביולנ יד ןכאל ןטא)ןיד גוא טכיר;ינ יד

 טינ חא יד 1יפ נוא ןא טניגוי ןופ ןעמיגיייז. ן;ייזטםעש רפ.ן3"לשםיוא טנעקע טינ 'טאל ןעט
 ןיד יי)יזא ןידני3 יד טניפעג וטסאל טנאה ןיד טיט טא;־טילייה .הפלל יל ןעווינ ןאטנ 6א
 גוא טייק;יט3עלינ !א טליילק רע.ןשגעט ןייא ןיפ הלט יל ימ וזאטינ ;וא ויא ע;ייל יד הלט
 רע ט?א5ןיייא ה?ט רעל ןופ נוא טליהינ ןייא דיילןל בושל 1״א אימ אייא םיא אוצ זיא םע
 ,ןניובינ ןייא ןיזעייינ זיא סאמ !ילאפ ריא ןופ לאלש:'הלע ןיד ן3י1הי:ףיוא טהאקננוליילא
 ןיד טיט נוא ט?אש?יל ןייד טיט .םודא ץטקעלששינ ןיד טיט נ1א סכ ןיסיורנ ןיד טיט
 ןיד ףאניש :וא ןלייפ ויז ד טוש תוצט ע)יי1 !יא ביוא' .זנוא ן3ייהןעד ושקיש טיי(לטירא3ךעל

 ףלא 'י •׳,סקס *
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 אמק ינשל ת־חילס
 י$ר0א5 ללועת םהבו .ללחת:םרגב לבל אלפה תוארונ .ללהמה ךש־ןק םשי
 םא .הזרחלו הל;ל ןתת לא ךחקנ? .ה״שאמ 'ןויבאו לד רפעמ םיקמ :ללועתה
 םתבח הרזוי :הפח? אהת ףחב,דא ,ךיעשפ לכ לע .הפרמו תלצעתמ ךי־זוקפב
 דדלא ונומדקי ךימסב .שנב ףל םיאורק ךכ ןיבי ךכ ןיב .םינודאה ינודא ךינפל
 ל? לע ךתברק יצקח :םינודיזה םגמ ונופטשי. םרט .םינותחתו םינוילע
 ץמאו קזח.חוא הבוטל םמע השע שודק .תואבמ חועושן ומל הקדרה .תואבה

 ריבעי,די*־ ל" :תואבצ ״ םלאוג
 העורז לדגכ ריסא תהנא הינפל אבה :םימשב לא'לא םיפכ לא ונבבל אשנ

 :וב'ינדרמ יב תוחירםהו'םימזורה וניהלא יץאל :י התומת ינן רתוה
 ׳ובו בא םחרכ ב״א ש״ע דסידכ

 ונעדוי ךילא ינארק ל;? :התא וניבא :י התא .תנתונ לודע לאךמי:ב םיהלא
 .ונבוחע םג תובוטה ונתלמג :ונברקב התא אשנו םר י 'י

 .אער דע וניגועב וננה :ונחנא םי־ןבע יכ ונלאנ .ונחנזייפ םג ותח ונבבל ישיבו
 הנמאנ םליע יעו םלועמ .ונמע םינושארה ךידסח הנאו :היתמ ךל שקנ רצקתו
 לא א) .ונרשב יל? תובר תולחלח :ונהיעות ךפאב לא ״ .ונהכ שתו אשנ ףע!
 טעשו ונעדי :ירקוס ,דאו לקוש דא .רקסהל ןיא תורצה חרוט :ונרסדר ךתמהב
 בקעו ןטק יכ .ללד ונמ !ירדו םעב :ונעשו׳ל יגלנאו תישע תמא יב .ונעש? י?
 יב ■הקנת אל ונתלמ תנמ :לבסק חיכ לש;יב .לשל;ינמ ליעי רסוי ץחל :ללו
 :ךסונמא רקח יקלכ הטמ .ךתשיאל ׳דערה לע םחנ :,דבדומ טעמ "ונראשנ
 .דבעתשהל ךל ףיכ ונקרע :ונעשנ ךילע י? ונרזע .ונב ונע וניניע םא החלס
 םתער .עובקל תומוצ וש־ןק ךילקופ :רכבלו רוכעל ךתוא האלמה הקהאב
 אוד רך רש טפא^גיל ר^ייז םיתג חא ס?.ןקעךע3 טשאז^יל ןיד לא] דניז עריא עלא ףי1א
 ריד וצ ןשודיק אייז קרערי טי)ביוא גוא ן1צך ןיד ןעומ יי] איים.)ירעה עלא רעשיא רעס
 •ע9#רעש?יא ד ןופ ;וא עסז^רעשיוא ד ןופ טא)רעד חעדעש זנוא לאז תונמחר ןי׳ד.רד)ימ
 הליהאיד אילוצ לייא יי1ףי1א טלוק םע םאווסעלא ףי1א גןוצדעמ !ייל קרע^אב םאוו איד
 םא)-רקראז3# אוד ת1א ץיא איי! טיט אוט טא)רעץלידנ .טגאןי; ןישאה םיאי?)אמ סאוו

 דלמ לא :ט$א#ךעח עלא רעשיא טא)רעל טהייה יד םארו רעזיילסיוא ־ועיי!
 טא)אוד .טרע^נאיי)םיחג אוה ךורש טא;םסואוואש וטכיש לארשי קשיי)? *י"'3 םד1לא
 אוד.ז;וא וצ ןעמ?מ ומהלאן רד וצ ןשיי ןלעוו ריס ןעה ר^אא רזנוא טסיבה״ב *
 גידלו^ ן)יי1 רד? עע^גאק סימונ ן3ע;י;ז;וא טסאה וד.ןשי1ה; ףי1א נוא ךי1ה זנוא ןשיויצ טהיש
 ןע)יי1ריטע^?אקדגידפ ךזנוא.ר$רעס עךז;'וא ןופ רזןריטיס גוא תוקדצ ערזנוא טיס ימי;

 וצת^ערז^תסזדזג ן;יי1רד?.מ5ע)קע?אן)ייזריסםוראווםי1א ז;וא חיל ןראווי)ןזאל רש
 ע)ידן)יי1 ואוי גוא טשאןדי;ריד וצ טאד םארו סאל ןראווי)ץרוק חא םע ;וא ןםי1טש
 מיי1 טלעוו רערךגא ־ך חש טלעוו ןייא ןופ.ןא;נ ז;וא טיט טשגעלש וד סאוו םילסח
 ןסייט ריל-זנוא ןשיאךט^ טי)ןןאן םיו)ןיד טיס טהלאן וד 'טא;רשיל.טשיילגא3 םידקס יד
 סעכ.ט^ד)יח;ן?אה ריס גואתסאןאסי;טקאס וד ט*ך;ימ;קאהריס סאוו'ת1עזן׳ו רן;וא
 וד ריס 'ןסעש ט;ייןך.םורא גוא גדעךי)רא;חא בקגןי,ץועוו ןמיס רש ז;וא ןוש לאן ןרא^ טיס
 רעשיא ן;יי1 ריט סוראו;ב1ח ןיד ןסענ וצ פא םי;הךמ ד;נ3 ה־ןס ןטסעמ טי;ז;וא טהלאן
 ןופ ךד ק;ידא3 *דקוא ןיד וצ ףאןטש םעל ףי1א ךד קגיידאכ .ליש ץופ ע;ייו!ןישילישי;
 .טייק^השיילמ ןייב זיאסאן דוןוד וצ גי^הזןוא ןיד לאך^ל ע^ילקער^יל אוצ טייקגיטלע?^
 ןא ךד ןשיעל ריס םוראוו זגוא ףלעה ז;וא ףי1א תודע 'ןנאן ת1רישע'עךעז;וא בי1א ,בי;ריש
 םיה גוא ט?אן^שיל טיס-רידוצ ק!ד^עוז^ק ץלאןריס ןייא ריס ן)יי5 ןיק.א רז;וא,רךףי1א
 וצ םיתימןה טגילייסי;קסא.ד ךד ןעק^ידד םאו;ד .יד ןד^ גוא ןע)יך ט'ייקג}יסכראש

 ןעטיטשעב • • ׳י *׳ימכ
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 אטק ינשל תוחילס
 :יבואבסו ועגנ שיא שיאל לתת .אבת דןילא ם^חל ןוקצ :עובתל םכרי( ה׳מק
 ףאב ףדור הךת :ףתבש ןונמ םע^ה עמשת .'ףיחפוהתס ם׳לונ בקנמ לוק
 ונכילשת לאו .ונתוגק רעונמ תדכו תרש :הלגת ןויצ בהל םימילש תנש .הלכת
 טי?ת :ינבזעת לא ינחב תולכע .ונמיקת זןנימר לאמשל וניעת '•ונתנקז תעל
 העכתת .ףיתק־לצ? שבלתתדןיתונינת3 רזאתת.ףשוחרל סיגשסוץיצסו
 רובעיו ךלס לא :ףתונתןנעו:ףבוטח־מלזמלאבתו .'דן

 ץ״י ןהב לאוסש רכזמה םג• ןומזפ

 בטימב לא ינפ אנ ולה .ןוילע יתרשמ םימחר יכאלמ
 :םח רי ילוא .י ןויבאו ינע םע 'סוחי ילרא .ןויגה ״ י
 י ףט / יס שפ םיזבנו םילפש .ףסוי תיראש םחרי ילוא

 ב ירוכמ םנח ייובש
 : — : ז • ״

 י *

 םישקבמו הלפתב םיגאוש . ,_ _
 תוכמ ידמלמ .י לבכ יגעמ םחרל ילוא ן םיחי יליא .ןוישר
 םימעב לשמ .לבת יבשויב םינותנ שאר דונמ .לבס יונעב
 בשקו .ומע ינעב ארר םחרי.ילוא :״יי יליא ;ןויזבו'ףצקב
 םתיניעו .ומי? רסומ שחלב םי־לוען .ומעל םיגצה עמשייו
 יצמוא ,יאנ חלס ירמואסחרי ילוא ן יליא .ןוךר אוצמל םילות
 תא .הנחת ךופשל הרצב םירוגא ,הנועו תע לכב וחבש
 התקל םחרי,ילוא :יליא .ןויה בל םיכפוש םהיחילא ינפ
 תמלתשמו הקל.םילחש יפב ומכ תוירא הקעל,םילפכב
 לוא:יליא.קבחזוע בתכמת£ז לכב החלשאלכילוש ןועכ
 .םינועו םיבלגמ אלו םתפרח םיעמושח־,םינפ ישובכ םחק
 זקוק ריד וצ לאז תולפת ערעייז ןופ ייר#י;םא>ןייט# רע וצ ץרוק זיא .ךח רעיי1.ןטימ#ע$
 וד הלפת טיט טטורב בקעל ץפ ל1ק סאך.גאךייוו קי[ גוא גאלפ 'קי1 שגעט קסילטיאוצ ילייח
 קפטגיטלעווי) גוא טיגוליגיטסאה וד.ג;וציז ןיד ןופ גגוטיירב ןא סאד לטיה ןופ ןדעה טסלא]
 םייצ רד ןייא ןפראוי קעויא טי4 זנוא טסלאז וד םלכמ? ץפ ט־ביוקיב ז;וא טקאה וד זא ן*$ טקגוי•
 לאז טנאה עט?ער ןיד גוא טיי1 רעקמ דל קא טען;אל3י} פאךא'ןבאה ריט.רטלע ךבוא ןופ
 עוטנא בוא ןמ טסלאז וד״זנוא ןזאל רפ טי) וטהלא; םי1א טיי) ורכ ךז;וא זא,ןייז ברקמזגוא
 ךד טסלאן וד ג;וםרברע ןיד 'טיט ןלטראעא ףד טסלאז וד ןידיי עץמראב רך עקד וצןבע)
 תיזל ןייא ןיז טסלא] גוא תונטהר קד טיט ךיז ןקעיז ןייא טסלא] ת ת1קךצ ןייד טיט ןדיילק ן$

 :תוידע ןייב בוא טייק״טוג ןופ תו־דט ד ייל יפ ןסיק לא] םע בוא תודיסח ןייד טיט'
 דייר עטינ י טיט טא) רא$ טעינ ךיד עט#ועבי1א יד םיהאלס עגיטואבדל םימחר
 ןטירא3 יל רע טעוו ר$אט 00יי :קלא^ םורא סאן ןטירא3ךן רע טעו[ :
 קרעהוצ טעמ רע גוא קלא$> קד קפ זךושה דןהעז טעוונוא ף?1י ןופ ג;ו3ייל3 רביאסאד■
 ערעייזנואיי] ףי1א טטיק ףאלטש קד זאתזלפח טיט טליטאזי)ןייא םיארפ ןעייסל סאמ
 חלס ןגא; לאוי ד ךיראב רל טעמ רע םחיי *י* :ריד רפע^גיליוואכא ןניפיג וצ ןפאה ןגיו־א-
 יפ ייצ טבראפ םטא;טיט טליטאלי;ןייא ןקד׳טייצרפילטיא קא ביויל ןד ןקראט# ד ׳א;.

 ד ךיראב רד טעמ רע 0"יי יי" :גאטיייי טיט ךחעה ערעיי!ןסיג רפ וצ טא}רפ טעביג ןסי}:
 מפיד^י)םאן ןסע;יפטיבטךא? טאה ךידגיזעליא רש טליפאטןראעיג ןיגא^י;זיא סאו>

 ןופ ׳י *"םק0
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 .^.ןוילמוימותולכ אל יכ .םינעטנ ועעיל!םדהמ וחצנ

 * רובעיו'ךלמ לא ן ם^י 'י^א^ # םע ם^י ־

 "ר!?? למע ן״י3:מי •־ המ םלומגכ ףרסשי לץםחר רוכז
 : רט; :1ב הז ןוד רה ךסלחג טעש תלאג םדק.תינק ךתלע רוכז ־
 ־ימללתע;? ןוד םחרה םוקת התא :חצנל חכשת לא ןויצ תבהא םלשורי הכח
 ,*ה דעחעורע םירסואהםלשוריםויתא םודא ינבל יי רוכז :דעומ אב יכ
 רכרתנלזכ םהל תעבשנ ישא ךלבע לאךש:לו קחצ:ל עורבאל רוכז :הב
 ןתא יתרסא ךשא תאזה ץראה לכו םדבאיס יבכוככ םכערז תא הברא םהלא
 לא 190 לא בקענלו קחצולטךרכאל ךדבעל רוכז :םלועל"ולחנו'םיערזל

 ג וחאטס לאו ועשי לאו .ךס םעה ישק
 ל׳ר םידלי יאולחתל תוחילס

 :ינאמ ישאנ ונלאוג ־^יא תאןת ונילע תשס א; לא
 :ונדעוי ונל חלק ונרוצ ונא^ח

 .!דירפ ללמאו הרופחנ השוב .הדופ ןפג יאולחת אנ אפר אנ לא
 רהבוניבא םהרבאל תינעשכ וננע .;דרט הכממו תחשמ הנלאג ־
 זיהל לאו ףגנמ לצה .ףושח עורזב ייודפ םע ילגד י :אטח :־דירומה
 וגיתובאלתינעשב וננע.ףוסית ףי־דדדשעמל ונתאיךר הנעת־!.ףוםשל
 יצ גיא השיב רפ םינ? םאך ךד ןלעשש רפ יד םאו 1 ןןןיוא3וך טעד רע סחיי יל*:חר1ת רד ןיפ
 "יי״ל*:עח;על רפ טיס םי1א טינ ךיז ןזא; תיממד עעדםיראויטנךועלינ ןא יד ןנייז הליה ןיי]

 אדנטע^טייקמייא ןיד ןיפןאסיראםעד ןעהיצסיוא טעו 1יא מיראברעל ךד 3עוו רע

 מיז ני?ייא !יפ םיראינ םידומ ענייד ווא ה״ב טא}טי?מי-*3ועריד קנידינ ת" רוב?
 ןיד קניי1י;.ףליה ןייד ץא זניא קנידינ ניא הלא? ןיד ץלייו ןשינ ןייא זנוא קנייבי; .יי! י
 םעדקנידנםדמ ןופסאש עעךטע>לימי1א טסאה יד יד ןסאש? ט?*ד ידסאייקיסינ
 ט41אש?ד סאן םל?שידי ןופ ט?אש?יל סאד קנידינ.םיא ץא טעתנטסאח ורסאיו קיצי גראב

 איי םאי1 נאזןםעד אוה ךור?טאןקניידינ.ןוןעךא3רעל יצטיד ץו^זיאסע ןויע טאמש
 •■יניד בויח? ןנאס ?ימ ריס ןדא,■/ טנאזינ ץנאה יד םאר םילשירי טנאשנ בי־ת ץ3אק
 גיא ריד יד יי!יצ ןיראוישיג טסאה יד סאיו לארשיו קודלתי סקיכא ט3עמ ע}ייך יצפנ״מ

 ^ליי יי!"■*??■
 קלא^ םע1 חם ןיק^ןי^ואה םוצ קועק"טי;ץיז טסלאן את בקעי טיט קחצי םהרבא וצ

 :ג2ש3ןופםיא^ןע^ידנ*דיזזמןיפת1ע?וע*יי1 •
 חנ עלאמכירפ טקידג אך איד ע$ורפ ןופ טייהקגארפ איד ןינ לידג טעב ךיא טאג " ל*

 יחי ייא זניארעשסנע..קאלשע9ך9ייאינ ץיא ןיפניא נניבוא!ראפ קיפסיוא אדזייל1נירם.
 קלאפזיפןילינאכאיל :חרופנןא5ןיאטלרקארען׳גאפךניאיצטרעפטנעעטםאןזא£
 ביא 1ךאןק ןיפ םעדיש? םירא ץ?קעי?נא טיס ץראווינ טזידי;םייא ןעעדאל אדלאר^י
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 ונחמ הנאמ ונבשח .לגת ונל םויה בצח רוצ תוכז ינאטי :ףוס םי למ
 תינעשכוננע .לגיוניניע ףתרות רואמלו־ונחאמט רהט .לגעמ רשויב
 הלכי ."הפורת ונל חמצהו דוקמ ןער'האר ,די ונאטח :לגלגב עשוהיל
 תינעשכ״וננע .הפורצה ףתרמאונמשרו ונדמל.הפי0ו רעס רבשו דוש
 םתכמ ונפנ .למסת לא"וישריש םחרמ םמתימ ינאטח :הפצמב לאומשל
 תינעשב וננע .למגנ לקרסיח תויחראו העשונו ונדעס .למאנ אלו ץמשו
 ןודז רפבו םיממ יושמ קדצב ונדדוע ונאטח :למריה רהב והילאל
 ונתעושי הוצ .הגוסנ'לב רוחאו תומ תמוהממ ונדפ הגישמו
 ינאטח'ן הגדה יעמב הנויל"תינעשכ וננע .הגגומתנ לא וניתונועבו

 וניקל יביררועת 'ףימחר .םימעפ 'תפיל רוכז 'ףדיסח שיא תשרמ
 תינעתב וננע .םילוש"ףשחנ אלוףתאריל ףקת ונבוש .םילפכ?

 י טאטח :םילשוריב ונב המלשלו'דודל
 ׳יתירב תא ףאו .בוקע:יתירב תא יתרכזו .תדגא רשאכ תובא תדכ ונל ףוכז
 תירב וגל רוכז :רכזא ץראהו רכזא םהרבא יתירב תא ףאו קחצנ

 ןראמ םתא יתאצוה רשא םינשאר תתב םהל יתרכזו .תרמא רשאב םינושאר
 ונתחטבה^ המ? ונמע ׳ישע ־• ל ינא םדולאל םהל תויהל םדכה יניעל םדצמ
 גניפוררעזןוא ץרעפמגע טהלאז את ני.א .גנודיי^ ראפ בוא גנוטלאפש וצ ןיי] טי;לאן ם3ן
 שיאהאת איוו 1זאז;וארע^;ע .ןיוליג אתטהלא] טנעהענייד ןופ קרעווידוצניוא
 סאל ןיזלע־ג רעך, ם!ללכא ןופ תוכז םעך:.ףוס םנ םעדיאייפ ןירעטלע ערזמא •וצ טדעפ&^ינ
 גוא ןךא'¥ ןופ זגוא דייס ראפ .ןיקעלפנא ז;וא וצ טנייה וטסלא] ןעיוהינםיא ןופ ןיעניי] 'רי9
 תך1ת רעץד טיכיל וצ נוא טייקנייי םוא ריעזנוא גי;יין .טילמ עניטואפ טכער ץא זנוא ריפ
 ץא ג$1הי וצ טרעפטנעינטסאק ת איוו1זא ימוא רעפטנג] .קיוא ערעזנוא ןענעפע וימסלאז
 ןייא ן$אך$ש ךאס בוא םע;עךץבינ םעד קחצי ץפ שא איד ןא הען_ טאנ :ל^לג טאז?ש רעד
 זניא גילק גוא זנוא ץרעליגםרחי ינדםל •יניוו םערוטש גיא ךארב גוא ביור דיימ ראפ ףליה
 רל ןיא איכ;ה לאומש טרע9ז?נעיג ש?אה וד יוו 1זא ז;וא רעפטנ? . עלעטי^ל ד גא; ןייד
 רעל םי1א ןעגנאניג םי1א זיא רגזזא דלאכ 1זא ץעמ ןעוייל זיא אל רעל בקע! :ה$צז? טאז$זןי
 ערן;וא קעלפ ץפןייכזנוא ךאס.ןדיינש ראפ טינ וטסלאז ןעלצלאוו ענד .טלאל^רע^צ
 ץרע'ווןלאן ריט גוא רעיטגיא זניא ןעהעל יגיעס .ץז?ינ$ ראפ ןירעוו טמ ןילא] רד? גוא דנין
 *1זא זגוא רעפטנע .ןיטלא;ראפ ןדעמ רד? ץלאז דא־ץג ע;יד ץפ געוו אך גוא ץפלאקנ
 ןלמו םוא זנוא קראסש :לטיכ גראכ ןפי1א איכ>ד והמ א אוצ טרעפמנעינםסאה את אימ
 בינ ראפ גוא .רןןא!ו םעל םרא ןנירצ־כ םיוא ץראמ זיאאן רל וניפל זד#מ ןופ טייכיזמעךינ
 ■טינ ןילא;רד? נוא.טי1ט סאל ג;ולטוט רפ ןופ זניא זייל רעד .גגופידנסיט גוא טייק_י7יווטומ
 ריז? ןילא;דגיז ערעזנוא ןיליגו םוא גוא ,ףלה רעזנוא טיכינ .ךד רעטניה טפוכינ ץועיו

 םירעדיג.אד ןיא איכ;ה ה^י וצ טרע$ז?גנמנ טסאה יאת איוו 1זא זנוא רעפטגע .י ץיג יצ טינ
 .א־ן יד עטת$ יד יצ קנידינ ןאה רעטירפ ןיד ןייכה ןירלא ץפ טייק_יליה סאל :שיפ םעל ץפ
 ןירעק רליוו ומ .ןיקעוו רד טייקמיראכ רל ןיד טסלאז ..טרט ע^§יהא ןירעטעךמ טהייס
 דנד עלעז;וא ץנעע ץפ טקעלפנא ןירערל טינ ןילא; רד? ינוא טכךא$ ןיד איצ ז^וא
 םקאןד את איוז זנוא רעפטנע • םי1ז ןייא איוו ץ;יאל ראפ ןאז?ינ ןילאןד ריז? סאל

 : ^ :'םילןררי טאז?ש ץא ךלמה דול טרעפטננזינ
 •לערו ךיא זא טגאזנ וצ טןנאה ת איוו 1זא עז?שךע יד ץפ טייהרליז י יד זנוא קניילינ ינל ר1כן
 םעד ןופ איד ןגי'1ציגז?יוא יבאה ךיא סאמ עט^לן ך ץפ טייהרעקד ד יי1 יצ 'ןק^ידינ
 ז;יא טד? איט .טא;'ץב ךיא יי] וצ טאנא רפ ןיי] יצ ךכלעפ ץפ ןגי1א ד רפ טיבצז? ד;אל
 ^י1א טינ גוא תסואיז? ראפ טינ ד באה ךיא קוסן ןיא ןזעמינ סיטבס זניא טןא!ד וד יוו'1זא

 ןיגיופשינ ׳ ׳י פ״םק0
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 םתויהב ת^ז םג ףאו

 . בשן .יבותכש המןינמחרנ ונסובא בשה :םהיהלא :ינא י? םתא יתד?
 ףי^ :זןלןי$ה רשא םריעה לש? דן?כקן בשולמסו] ףחמש תא ךדללא
 ךר?שק-י םימשה הי?קכ ףחדנ היה:םא .בותכש המכ וגיסדנ ץבק. :המש
 בע? יתיחמ .בות?ש המכ קע?ו בעכ וניעשפ החז? :ףחק: םשמו ףדולא י
 רשאכ ףנעטל וניעש? ההו? :ףיתלאנ יב ילא הבוש ףיתאטת ןגעכו ףיעשיפ
 וניאשכ ןבלה :רוכזא אל ףית^טחו ינעמל ףיעשפ החומ אוה יבנא יכנאתדכא
 םינש? ם?יאשכ ייה:םא י; רמאי החכונו אג וכל .בותכש המ? רמי?כן גלש?
 המ? ונרהמו םירוהמ םדכ ונילע קורו :ויח:רמצכ עלותי ומיד*:םא ויניכלנ גלש?
 םכילולג לכמו םכיתואמט לגמ םתרהטו םירוהט ם:מ םכילע יתקרזו .בותכש
 זןיחלא * םוחר לא י? בותכש ה?? ונסיחשס לאו ונילע םתר :םכחא רהטא
 תא לומ :םהל עכש? ־ישא ףיתובא תירב תא ח?שי אלל ףחיחש:אלו ףפר!אל
 בבל תאל ףיבבל תא ריהלא ::למו .בותכש המכ ףמש תא הבהאל ונב;ל
 ינל איקמ :ךהר ןעמל ףשפג ל?בי ףבבל ל?כ ףיהלא י״י תא הבהאל ףע־?
 לכב ונשדרתיב תאיקקו ףיהלאהתא םשמ םתשקבו .בותיש המכ ונתשקככ

 ןוצרל םהיחכת םהיסולוע יתלבח תיבב םיתהסשל ישדק ־
 :םימעה לכל אהי:הלפח תיב ,תיב יכ יחבזמ לע

 םיסחרב לבקו ונילע םחרו םוח וניחלה " ונלוק
 .מא;ר^יי1ןי5ךיאםוראוויי1טיסמייהן5יז ןייש ןרעט# רס וצ ייזןד?על ר$ וצ יי!ןני12#י?
 אימ טקעשי?6א באה ךיא ןכד#י;טייש# סע יוו 1זא'ןןנלאו; ץיא ימ ד;ין ערז?וא פ$ן קעלן
 באה ךיא םתאמ רד? וצ םוא ךידרעפ םיאטח ע?יד ליכענא יוו נוא תוריכע ענייד זקלאויא
 [??ייד םיוא קעש ךיא טנאז? טםא$
 ,ן?אז?ךד טי?ךי1אךיא לעיו ג?1#כ
 טיינ ןיכיומי? טייש?׳ סע יוו וזא לאוו עקימו גוא יינזעא יוו וזא םיאשה עךן?וא סימו ךאש

 1זא ן?יי1 ד;יז ערעייא במא טא?ט?אן 1זא ןרעדנא םעל טיה ר?ייא ןיד ס3עיס ךד ריס ןזאל
 ץזעסיאק־יייל ןייז ןילעיי ד}יז יד בי1א גוא יי?#א איוו ןרעוו םימנ יי1 ןלעמ םילאכ ע$י1ר יו)
 1זא זנויא גי;ייב גיא רסאמ עניד ז;וא ףי1א ג?ייר$# .לאמ ע$ייןו יוו 1זא סימו ןרעמ יד ןלעוי
 חעוו ץיר ריא טעמ רקאמ ע?יד ךייא ףי1א'ן?;ייופ# לעמ ךיא בוא ןכיר#יג טייש# םע יוו
 .ךייאן3י;ייוךיא לעיו טךע.ידריוומוא עלעייא עלא 'ןופ גוא טייקגי?ייכסיא ע־יעייאיעלא״ןופ
 זיא ה״ב טא? ץכיר#י;טייש# םע מ.ו 1זא ,טי? ז?וא בראד רפ גוא ז?וארכיא ךיד םעראכרל
 רפ טי? טעמ גוא ךיד ןבראד 'רס טי? גיא קרעןו ףאל# ריד ןיזאל טי? טעמ רע גישראברל
 ערעז;וא דיי?#אכ לם .יד אוצ ןיראמ#ינטאה דע סאמ תובא יל ןופ טייסרעיז םעל קסע?
 טעוו'זז׳ב טא? ןיכיר#י? טייש# םע אימ1זא ןן?א? קגילייה ןייל ןבאול ביל לא;ןעש רצרעק
 טא? ןייד ןי?א1ד ביל.טקלא;וד ילי> רן;יןב ע?יך ןופ רצלעה יד גוא ץראה ןייל קךייג#א3
 ס1ן ייי טעכי? רז?וא וצ ן?ופי? רעמ .ןכעל טז?לא;יד טיסאד עלעז נוא ץראה ץיד רא? טד?
 זא ןע;יהי? םיא טסעמ יד גיא טא? דעייא ץשראל ןיפ ץכיז טעמ ריא נ יא ץכיר#י? טייש#
 וע?4יירב טהלאן יד.#0^ץ^א; םעל טיש נוא'ןייחאה ןיצ;אג ןשיס ןס#רא§!םיא טסעוו וד
 ןעייג תולפ^ר יד יאוו זי1ה םעךןיא ןעייר^ רל זנוא טסלאז יד גוא גראכ ןינילייה ןיד וצ ז?וא
 דל לעיי גוא תאכ קגילייס ןייש וצ יל ן??יירב'לעמ ךייא ןיביך#י? טייש# םע איוו 1זא ףי1'רא
 זדכזס םעדףי1א גנועלימאב אוצ ןיל ןילעוו תו'נכרקיעךעיד׳^דק;ה'תיכ ןיא איי1 ןעיד?

 *ירעןגלעס עלא וצ הלפה תיכ ץרעןי ;יסירי^א טעוו זידה ןייש םתאמ
 עשמ ׳י פ״םקם
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 הדבושנו ךילא י ־ונבישה :ונתלפת ז־וא ןוצרבו
 ויהי ן ועיגה הניב יי הניזאה ונירמא :םדקכ ונימי
 לא :ונלאוגו.ונרוצ י;.ךינפל ונבל ןויגהו וניפ ירמא ןוצרל
 לא ן ונממ י חקת לא לקדה םורו ךינפלמ
 ונבזעת לא :ונבזעת לא ונחכ תולככ הנקז תעל ונכילשה
 וארר הבוטל תוא ונמע השע :ונממ קתרת לא וניהלא ןי
 יי דזל יכ :ונתמחנו 1ונתרזע'יי התא יכ'ושביו וניאנוש

 : • ז : ־ •: . ש : ־ ־: *: ד ־ ״ן . •ד

 5 וניהלא ינדא הנעת התא ונלחוה
 .ונמנחתמ םלע_ז!ת לאוי י .ונתלפח זןינ?ל אבת וניתובא דדלאו ןניהלא
 וניתובא יתלא!וני.ללא :י ףינפל ־סול ףרע ישקו םינ?!דע ונא ןיאש ־ "׳

 :ונאקה וניתובאו ונחנא לבא ונאטח'אל!ונחנא םיקידצ
 .ונקמח .ונ־זז .ונעשרהו .ונרעה7י?ד ונרבד.ונלזג .'ונדגב ,ונמשא
 .ונךרס .ונצאנ .ונדרמ .ונצל .ונבז? .ער ונצע::רישונלפק

 :ונעתעת .וניעת .ונבעת .ונתחש • ונעשיו :ףרע ונישק • יתרצ .ונעש? .וניע
 אבה ל? לע קדצ התאו .ול"היש :ימו םיבוטה דןיט?שממו ףיתוצמס יניס

 :ונעשרה ונחנאו תילע תמא י? ונילע
 עש:טל שיחו עשר ■ןדד בוזעל וינבל? ןסו ונעשונ אל קל וגעשפו !ןנעשדד
 בושי ויתובלחמ ןוא שיאו וכרד עשל בוזעי ףאיבנ די לע בותכב : ' ״

 :חולסל הבר:י? טיהלא לאו והמחרי י לא
 טיהלא ל ונקנ :ינקנ תורתסנמ ןיב:ימ תואיגש זץנ?ל רמא דןןץ1צ חישמ
 טלהטו סיהוהט םימ ונילע קורזו וניתואמט ל?מ טלהטו טיעל? לכמ "
 טיס ל3קם יי1 גוא ז;וא ר^יא ךיד םעראכ רל טא; רז ;יא את לוק רזניא •וצ רעה ינלוק
 ןילערר ריד יצ ה״ב 'טא; םיא ז;יא רעק ינבישה :תולפת עך!נוא ןוצל 'טיס גוא םיסחנ
 רס ריר ערז;וא.ןעווי;זיא גנאל ןיפ איוו 1זא געס עלג;!4יא ייגא3״ריד יצ ןירעקסיא ךד ריס
 ןיפ ה;$ןרם יד בוא ליומ רעזניא ןיפ דייר ך ן1צ״נ יצ ץי1 לאז םע.דייך ע־וזניא אייס# רפ םע;
 לא :ךיילסיוא רען4יא גיא רעפעז^אכ רעעיא אוה ךור}" טא; ריד רפ ץלאס רען;יא
 יטסלא] סיר ץ;ילייס ןייד גיא ריד רפ ןיפ ז;יא קפראינ קעווא טי;טהלא] וד ע׳ו^בר ינכילשת
 םכ 'רן;וא זא .רסלע רל ףי1א ז;רא ןיפראונ קעווא טי;טסלאז יד .ז;וא ןופ ןז;ע;קעווא טי4
 ךד טהיא] גיא ז'4יא ןזאל רפ םד טסלאן ה״ב טא;יד .ץיזאן י9 טי;זניא יטסלא;םיוא טיי;
 ז;יא טסא!ד וד זא ןיהיוו יי2 ןלעוו ןיסינ וצ ןכייצא ז;יא טיס אוט.ז;יא ןיפ ןירעסייוו רנ מי4
 .טסיירזקינ גיא ןפלאהד ז4יא לא$ ליפ ןי1# טסאה טא}איד םיראוו'תחינ? ד ןיזעיייג לסומ

 טא;רעןגיא טא;ז;יא טסרעעטנ^ איד גוא ט$אהד ריס ןינאה טא;ריד יצ םיראו)
 .ץפלאהד ןיראויד טד רימ ן;יד םורד ט4יד4יזי;גיא ט^דליז^י;ןיפאה ריס יגעשייי טע^חה
 סע אידו ףליס ז;וא יצ לייא גוא געוו ץזיי3'םעך ןיזאל רפ יצ ץןאה רז;יא ןיא בי4 * ־
 רעל גיא גערי ןיזיי3 ןד ע^ררעך ןיזאל רפ לא] ־ד יח5ן#י אי?;ןיד וריד ץ?ד#יג חא
 רל ם־יא רע טעו;טא;איצ ןא1$ הבי&׳ת לא] רע .ןעק^אדי;עןיי3 ע;ד רעסנעוסיא

 :ד;ך אך ןד לס1ם וצ טרעס רע ןעד טא;וצ ביא ׳ ןעסירא3
 יי1 ןאק,רעווגנו^3 ןיפ תוריבא ד .ידרפ ט;אן4 טא;דךלס רו^לאזי;רך דול דליי חי#ט
 ךיא ביוא טי;רא;סידו ךיא םאוי תוריען ע}'ע;ךאיג רפ ןיפ ,ןייטס׳ראפ בוא קסירו ־ ^
 !ךיא ייא!גיא ד;ין ער$יא עלא ןיפ טא; רז;יא ןייר ז;יא ךאס .קר רינ ךאס ט;יד;יןי;באק

 רהממ ׳ ׳י ■"םבס
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 אמק ינשל תוחילס

 השע :ףמש ןעסל השע " .ףסש ארקנ ונ? .ףטש קנח לא .ףמש טהר לא
 השע .זןתרא?תו ףלוג ןעמל השע .ףחדב ןעמל השע .ףתמא ןעמל
 השע .ףרכז ןעמל ,־!שע .ףרועו ןעסל ׳ישע • לחוה ןעמל השע י ףחד ןעמל
 .ף־תבכ ןעמל השע • ־ףריח:ןעמל השע .ףבוט ןעמל השע .דןדזקח ןעמל
 ןעמל ,רשע .ףח*;ןעמל השע .ףתטלס ןעמל השע .ףדמל ןעמל השע

 ןעמל .רשע .ףחקדצ ןעמל השע .ףראפ ןעמל ׳ישע .לקע ןעמל ׳ישע .לחיי

 ןעמל השע .בקער קחש םהרבא ןעמל השע .רפע יעושי ףיבהוא ןעמל השע
 השע • ףש־יןר ריע ם:לשורי ןעמל השע .המלשו דול ןעמל ׳ישע • ןרהאו ־ישמ
 תוסירה ןעמל .רשיע .ףלביס תוממש ןעמל השע • ףדובב ןבשמ ןויז ןעמל
 .ףלוח:לע םיחממ ןעמל השע .ףשד!נ םש לע םינתה ןעמל השע .ףהבימ
 אלש םתש יקניי ןעמל השע .לזמש שודי לע םימבו שאב יאב ןעמל השע
 חיב לש תוקונית ןעמל השע .ועש? אלש בלה ילומג ןעמל .ישע .יאטח
 ':ונעישוהו ףנעמל השע .וננעמל אל םא ףנעמל השע .ןבר

 ודירו.ר.ךמם ז;וא ייז גראר^אווע;ייר ז;וא ףיוא גניירפזק גרא .1־י1אזןרמ ערזנוא ןופ רןד^מ
 לערו :וא ר$אוו ע;ייך ךייא ףלא ןענניירפע דעור ךיא'םיאי?;ע;יד 'ךות ןמיר?׳'? טסאה
 ערעייא עלא ןופ עא טייקיקרסיא ערעייא ע*ןא ןופ ןירעוו ץח ר היא טעו; ךייא ןיניניד
 וצ נירע;ניה ן;יל ייז סאוו ה^נןייד :וא קלאע ןיד .ךייא ץ;י;ייר ךיא לעיי טייקנילריווטוא
 ןע;עק.יעל יד ןיא1 ףלד !ייל " ןיזהמיליג ייזמיד^ עניד וצ עטזן׳ואל ןגייטל'םטיג ןייל

 :נ:ונע? ראפ םע־ז טיט םיסחר איד חא טא? רעזנואטא; אוצ זא ץסייי ןילא; :יוא
 טרעוי ז;וא ץא .ןמא;ןייל חא ר;ילען טייי טא; .ןז^ןיד חא ר;יטרא5 יל טא;־־יחי לא
 ןינעיי ןופ איט .ךיא;ןנילייק ןייד ץ;על טע?י;רזנוא אוט ה־3 טא; .ק?אע ןיד ןהידיב
 ןייל :וא טייקרע־ןא ןייל ןנערו ןופ ןא? טסלאז וד טייהרעעז ןיד ןנעיו ןיפ אוט תמא ןיח
 ןיד ןנעינ ץפ אוט .ביול קל ןנעיי ןיפ אוט .הר1ת ץד ןנעיו ןיפ ןאזע טסלאן וד .טייהץלע
 .ע;ע?לי? ןיד ןנעוו ץפ וט .ן;ףך לארעי יל וצ ןקצא3 ךד טהנעלפ יד שאיי ?ילממיחינ
 אוט .טייקגייזנייא ץיל ןינעיי ןיפ איט .טייקטוג ץד ןנערו ץפ אוט .דקו קל ןנערו 'ץפ אומ
 ןיד ץנעוי ץפאוט .הרות ןייל ןקעל :וא ןיצל שאיי יל ן;עו.ו ןיפ אוט .ד1בע ןיידי ןנעיו ןופ
 ע;ייל ונעיו ןיפ איט .םיחיזנ חיזמ ייא רע סאל ןויא;ןניליימ קל ןנעיו ןופ אוט .ךיירניניפ
 ןנעיי ץפ ימ -רך1ת ןיד ןנערו ןופ וט .י־־״י ׳ה יי> יל ףי1א טייט# םע םוי םיפירצ עניטכראק
 ןופ יט .תוקלצ ע;ייל ן;עוו ןופ וט.י״״״* •ק י״״ לאי״י יל ףלא 'טיישז׳ סן סל דארעי ע;ייל
 איי1 שאיי םיקידצ עעיל ע;יד ןמזיו ץפ אוט .ביו׳ל ץד ןנערו ןופ אוט .טייקגיליה ןייד ןנעיו
 טיט וננר הלימ ןינקו ןופ וט .בקעיג קהצל םהרןא ןנערו ץפ אוט .דרע רד ץא'ןיוע ןעת
 .םלליקרי טאןןש עזלייה ץד ןמה:ץפ איט ,הטי# ןיז ץל טי? דוד ןנעיו ץפ אוט .ןרהא
 .טסייי י6 זיא ־יע םאו;׳?;',ל ץד ןנעיו ץפ וט .לוב?'ןיד ןיפ גניאור שאן ן1יצ ןנעיו ןופ אוט
 זראייי? ת?ררינ ן;יל שאיי יל ןנקי ןופ וט .ן5אךנ וצ חא רע םאל חעזס קל ןנעיו ןופ אוט
 טכעשי? ןעניל סאיו יל !ינעל ץפ אוט .עלקשה'תי3 ןנרוח תעון׳3 ןלא;ןגילייה ץד רביא
 ץא גוא רעייפ ןיא ןעלוקינ ן;יל םאל יל ץנעל ץפ אוט .!לא;ץקצנייא ץד רביא ןךאווי;

 טינ ץנאוד איל סאו;רעדץק ע;יךנע;יל יל ןנעיו ןופ אוט .ןלא;קד ןנילייה ןלאן ד רסאיי
 וטדיזזמ טינ ןנדנד יל סאל טקאויטנא ילטאק ןעל סאל רך;יפ יך ןנערו ץפ וט .טנידניחנ
 טלא8?׳ זגרעל ישל ןיפ ליק םאד :וא דלימ םוצ ןעיי;ד םאל רלניק ערעלערנ ך-ן;עיוןים
 :ןיוע ז;1א ףיעה נוא ןמזל טקל ץפ וט.ןמהי טךז;ואץפטי;זאן;עווטקלץפ וט.ןלזןיה עלא

 וננע ■־י *׳דיל#
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 וננע .ונגע ונאריב ונגע .ונגע ונילא ונגע .ינגע ונזאא ונגע .וגנע ל וננע
 קיתו ונגע :ונגע ןלאנה לא,ד ונגע • ונגעי ינוירח ונגע .וננע ונלאוג
 .טגע !יסמו בוט וננע :ונגע £?קו יב ינגע .ונגע לשה ךז ונגע .ונגע דיסחו
 ונגע .ונגע תוקדצ שבול ונגע • ונגע םיסעכ שקונ ונגע י ונגע רצי.עדוי ונגע
 ונגע .ונגע לחומו חלוס ונגע.ונגע ב&יגי ארונ ונגע :ינגע םיכלמה יקלמ ךלמ
 בוךר ינגע :וננערתי קידצ ונגע .ונגע ליצמו הדופ ונגע •ינגע הרצ תעב הגוע
 !ונחו םוחר ונגע • ינגע תוצרל ךר ונגע .וננע סועכל השק ינגע .ונגע ייאדיקל
 יחלא וננע .ונגע.םימימת ךמות ונגע .ונגע םיגויהא לא עמוש ונגע :ונגע
 ריכא ונגעי .ינגע'קחצל דחפ וננע • יננע םהרבא דדלא ונגע • ינגע וניתובא
 הגוע וננע .ונגע תוהמא בגשמ ונגע .ונגע.םימלשה תרזע ונגע • ויבנע בקע:

 :ונגע תונמלא ןנד ונגע .יגנע םימוח;יכא ונגע .ינגע ןוצר תעל
 ונב קחציל הנעש יל :ונגע!את חרומה רהל וניבא םהרבאל הגעש ימ
 :וננע:אוה לא תיבב ביקענל הגעש ימ :ונגענאוה חבזמה בג לע דקענשכ
 ףוס ם:לע וניתובאל הנעש ,מ י :ינעה אוה םירוסאה תילב ףסויל הגעש י5
 את התתמב ןרהאל הגעש יממנגענ את ברוחב השמל הגעש ימג ונכשנ את
 עשתיל הנעש יכ :ונגעי את זוךעה ךותמ ומוקב 0חגיפל'הןעש ימ :ינגע?
 דודל הגעש ז? :ינגע!את הלעמל לאומשל הנעש'ימ :טגמ את לגלגל
 :ונגע:אוה למרכה דהב ת^לאל הגעש ימ :וננע!את םנלשיריב ונב המלשו
 ימ :ונגע:את הנלה יעמל הגד הגעש ימ :טגעי את וחיריב עשילאל הנעש ימ
 הרזע1 י ישימ היןנחל הגעש ימ :ונגע: אוה וילחל הךוח ךלמ ת$זחל הגעש

 ימ :ונגע!את תויראה בטל לאנגלל הגעש ימ :ונגע:את שאה [שבל ךותב
 את הלטב ארזעל הגעש ימ :ינגע:את הלילה ןשושל רתמאויכדךמל ׳ינעש
 :וננעי את םי־שיהו םימימתהו םידיסחהו םיקידצה לכל הגעש יה :ונגע!
 י?עזקא3 רז;וא זלוא רזןאפ ך;וא ז;וא ר$ט^ טאנ רז;וא טא; ז;וא ר$טנע וננע
 רעט3ימ;א3 זנ־וא'ר$מנע רט#ךא*ג רמוא ז;וא רפ*דינג; רעזייל רל ךנוא ז;וא רקצגע
 טכעל ני1א רע;'יר זנוא רעסטינע .זנוא רעפטנ^ דיס־ןר גוא ר$ורס ך;וא ז;וא ר$ט;ע טאנ
 גוא ר$וג ז ;וא ר^ט:^ .ז;וא רסט;ע טא;ר;יטע'ט#א3 טא; ^ידבעל.זנוא רי^מנע ךיטראס
 ד3ט^יז;וא ר^ע ןק^אדיג ידי טסייונ וד סאו; טא;וד זגוא רקה;ע .ז;וא ר$ט$ ר^0ינא3
 טיסי דידקינ ןאזיא סאוו רעך.ז:יא רע־יט;ע !ירא? םעד ןייא טיסלאה אודסאוו טא;זנוא
 ר*>טנע יקראטט' בוא ר^רא^זניוא ר^:עי ןע^ק עדא רביא ךל9'.ז>.א טייפיטכער;
 ןופטישרעל ןיאדי$ת טר$טנע סאו;רלזנוא רהטנעת1ריכגןך'ט{ע3י;'ר'סםאוווד.זנוא
 וימיריג ןא טסרעוו וד םאוו טא;ףוא ר$ט:ע ייצט ןיא גוא ךיילהיוא ז';וא ר$טנע הרצ חיא

 -זגוא ר$טנע ךיד ן$ור יי!סאוו ך וצ טנייהא;טהי3 וד םארו טא;ז;וא ר$טנע ר#יו קידצ
 זגוא רעפטינע םי;וי;א יל וצ טרעה אל רל ךא ר$טנע ךילען םייל גוא טא; ר;יסרא5 רד
 רע$טנעןירעז^לע עךעז;וא ןופ טא;רך זני.א ר־גט;ע טייל ע^ורןג יד רןננוא ט;העליאד רד
 רס ןיזהסראפיג ריז טאה קחצי.רעטא§> רלניא סאוי טא;.ףוא ר^ע םהללא ןופ טא;זנוא
 רעךטא;.מיארסט;ע בקעי.רז$אס רז;!א טקךאטס׳יג טאל סאוורךטא;.ףוא ךטנע םיא
 איל ןיפ ףליה איד ןעמיג טסיב אוד סאו;טאג.ז;וא ךטנע םרעטוס עלעףוא ןופ ר:$י#א5
 ךיד ןעמעצ־ועל וצ רעו;# טסי3 איד סאו; טאי; .ז;וא ר$ט;ע ת1טחלט ערעייןקא םיטכ#
 ם#רע$ט^ יד םאור זנוא ר^טנע קטע3 רע$יא םוצ ךיירו טסיס וד סאו; טא;ז;וא ר^ט;ע
 דעסטנע' םיט1תי ןופ רעטא§ ןייא טסיס אוד ז;וא רע^ ^צר ןופ טייצ רעך'ןיא דיט^

 :ז;וא רעסט^ ת1גן;לא ןה טסיב אוד ז;וא רעה^;ע .זגוא
 חנדאה ... ,ר
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 אמק ינשל תוחילס
 ימח אמחל זמע א?ל דמבתל ימח אמסל .קנע הנעל ינעד אנמחר
 .קזופ אנמחר .סוח אנמחר .קנע אנמחר .קנע אזדח 'יכיבמל ״ ״ ־־

 :בךנ ןמזבו אלנעב אתשה .ןלע םחו אנמהר .בלש אנטלב

 ישימחל תוחילס
 ן רומ תימת ר*ד*י ןיא יוא גוא ,אר !א קמ םבייח ךאנ רד תא ךיארוק לכל זיב וניבא ינל חל0 *גאז קמ

 וניולה ונתעוש לוקל הבישקה :וניתונונתח לוקל העיבקהו ונחלפת יי הניזאה
 ׳"י נ"6"" :וני רזוע היה יי וננחו ;י :לילפהנ ףיילא יב ועהלאו

 קוח ריאמ ינח&ר םש םיחח ףוס:" וניתובא יהלאו טיהלא ק׳רשת ם־ן דסודנ החילס
 תוצרל ךר .םילךד רוקחלו שפח ךידע בוש .םיכרצ עובת ועבק דובע תינעת
 ךךדע :םי?רא םיפא? תת סועכ? הזןיק, .םיכרע הרשע שלש? ־ ־!־
 ינתעוש ךרע .טישכת רת תוחילסהו םימחרה רא־י.טיש?ת ילע םידע םיטשקמ
 ןקורתק הריעה המתסנ :טישות םירוציל הסנרפו םלח רדס י• טישונ דבל לק
 תישכ? בושח שפנה תכיפשל .ןחלפ תדובעמ רחפ חלסו ןדמ •[חלשה רהוט
 בוט .תסנשנךתנמט ןענ ףל תוא.ל :ןחלסו אפורו לאמ עיבשמו רמעמ? .ןחלז
 היסיניח רעי • תקסונתמו תלב^כ תל.אוש ףלס .תסנרפתמו תעוזע תויה ךחןר

 ךומ? ימ רבעה היסוס .הימח ך?ו ה:ושנ איה ךילאו :תסנכמו החישטךינפל
 וזלה ה?ולעל רקח לומנ .א:נםפא ךנוינלל ךקלח? ךחינמא ךרל .ה:קמל
 רוגטק םחכ? ושפ וספא .םיברע םירבד? ךתוצרל םיבשבו םיאיקב :א;נסכא
 וחל םיך?ךנ ויא־ןי .םיבברעמו םיזירז םימש?# םהיבאל ייבהאמ .םיבברעמ

 :ךיארוק לבל זיב ,םיפא ךרא לא ,וגל ח4נ םנאז קמ
 ■ 1 י 1 יא

 ךלמ
 יצ.ש;;רעךא3 עריא קעלא3 יצ להק םאל'טצעזי; יי: ן ■ואק נאון טקאפ ןייא יימתינעת
 ןיזליוואנ יצ ךיייי זיא אל רך טסי3 יד .ןנעהו עריא ןטשלא; וצ רד יצ ןרעק דךיוו • ־
 ק3ענ וצ קרעצ רל וצ רעווזק׳ גיא טלאה זיא אד דד ;ןיטיז גוא גנוט3יר ןא ןהעציידד טיט

 טייסנייש יד .ןעהיצפא טינ וטהלאז נ;ירי¥ עליא ע1?ויצינ ד ןיטיז עעד.ןןדעצ יצ גנוטראוו
 ע^א איד ןיירק יל טיט נ;וריץ ע;ייש אידחא םאל'נ;ונע; רפיו בואטייקסילא?רד:מ0
 יטסלאז זייפש נ'וא 1י3על םאל ןופ גנונללא יל .ןהיצ ריר וטסלאז ןטעיונואבימןופעש־יה
 רפיןילאוי זיא איז.ךד ןפימ יצ ןנגהו ט';'יד ןיפ ןפאש3 טםאה וד םוי שלפעש3 יד יצ טענ
 סי1א ןראווי; זיא גיא שלקטה תי3 רעל נוא םילשילי טאעש טפיוהייד טטיוו גוא טפאטש

 תונבלק,יל ןופ טזייפשינטרעע אל רד לוטש'רעפ§א דל שיט םעל ןופ טייקגיייל יד טרעלינ
 ףיירל ןעגיל איצ ןיפ קאלכ וצ ןילאוו זיא ד;יז ך ן?ען רפ גוא ןיקור רפ טצאס איד רד גוא
 אל םיל ס3זט ןיפ זניל לל זא ןמעל יטפלאז הלפת טיט בייל ע;סאג רפ םאל וצ.טסניד םעל
 ץיא גוא רטעז גוא ר;יירק ןייא זנוא וצ 'ייז גוא ןי"" טקייה םארו ן;ורל םעל ןיא ןנחי;זיא
 םוז ה׳ןפת רז;וא ןןנע;וצ ןא לד וצ ףילמיצ זיא םע .רלעןלפ ןייא גוא רלייס ןייא נ'וא רזייל רד
 טזייפשינ ןלעונ יל קאי ןלייי ןטונ ןיד ןופ .באג ןייד זיא יאד ד לארשי יד חפ טלזנינטרעוו
 ש;ע;עלי; םאן.ךי1ה ןעיירש גוא ןנאלק נוא דיל וצ ןטע; יי:לייט רל ןלעוו טוע}רימא
 איז זיא דח יצ נוא ןינרא; ר§ :וא ןיגאז ריד רפ בוא ןלייברדלפ ייז ןעוט תאז עליא ןופ
 רעיו !עד ןיא? י?יא ךאמ ש;ע;עשינ עזייפ נוא ךאל3.ןציש3 איז טיט'רד ןיאינוא ן3י1.רן
 טנאח ןידויפ טפניטע:וד זא זיי?ש םאל ןילייט ןייד ןי'א.טא} רקראטש ןייא 1זא וד זא זיא
 קיז ןעויא ןעיי ניא ליטש !דעיי אל יד נוא יק;קעט אל ד לאעג ׳טלע;יפ ליפ זיא קרעו)
 ריא טיט ןדיימ ל8 !ש?.אל יד טיקע; וצ ן;יי:יל ..דיר עקיז טיט 'ךיד עיליוואפ ןעקוצ

 ט£אךכ ם״סקס
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 ישימחל תוחילס
 ונ־ץ^ו.הלפתו הנר ונרשו • תופסא ינקח םיללוע םוצ ונשדקה :םיברע!םידד^
 :תופשאמ ןלבאל רפעמ לד ףוקז .תופשת ונמולשו ןועמ הטמל זןושח .תופס
 • תומורמ בשל בוטל םיש ונתברע .תומורת תונוגה תודמבו הלעמה רותב
 ׳יכי ךלם לא תוממור זץ־ץדאל דסח ונתליפת אצמ •תומרו תולקחידת* רהוט הוקמבו
 ץראב קידצ ןיא םדא יפ :םדא ינבמ םינומא וספ יכ דיסח רמג יפ י;.העישוה
 :לארשי תיראש תא דמע תא"ד עשוה *:אטחי אלו בוט״השענ רשא

 ׳וכי בא "שחרכ :םימלוע"תעושה י;ב עשונ לאךש.י
 וניתובא יהלאו וניהלא בי׳א ם*ע דסיימ החילס

 תא םיחוד .ץרפב דומעל םירובג .םהיקעמ חבב םיאב .ודבא הגמ^ יןע>נא
 .ם^חלב ףא םיבעוז .םעז םויב -רקחמלו ..רמתל ונל ויה .תורמה י!
 תמתר באכ .ףיחלו רזרעל םיעדוי .םתמע דןוארק םרט .םגח^ב םירצוע המס
 .וניאטחב ונמ ופסאנ .םונדבא ונינוע בורמ .םקמ םהינפ תובדעה >6.ם;עמל
 .המח יברעמ ותמצ .ץר5 ירךוג וספ .תוחנאל ונתוא םזע .תוחונמל המה ועז?
 אל הפורת ;תוניפ'עברא? וגטט^ :רקעב ףקוצרל םיואך .ןלא ץר$3 ימ!ר
 ׳וכו רוכע־ר ךלס לא :טיתורין תעב לא זןךח^לי/םינפ תב;םב ףילא ונבןע';ונאצק

 . היטפש רבחמה םש ןומזפ

 ךיפמ ועשו; םויה םג .םימלוע תעושח י;כ עשונ לארשל
 ריז יי] ןיט#יך9 ל9י,ך ןיאזיא אד רך ר^א^״ןיימ וצ דץמ ביל ןלאס וצ.רעךדניה םער טפארק
 טניבא נוא סניגךאטהלוח קז ןלייר אל יד רטכיאפ עניי] טניבא ץא ?ז ןגיטעפ# :וא אילפ
 ענ־יטיואפ טהערטיס רעלננא טיפ עטלא גוא עננוי גאט טסאפ ןייא טנילייהיג ץפאל ריפ
 אל יד לאלשל יד דייס יפ לוש רד ןופ ןומיסש יי3 יד ןיא ן?אלק ריס.טעפינ גוא ג:א1ינ ביול
 ןופ ןאסיוא םעל ףי1א טפיר .ןייעמ וטפלאזידיךפ רז;וא :וא ד;יז ןופ לפש נ־וא ןטנואןניד
 בוא תולעס עפלעזא ןיא נו'א הלעס דל ןיא ןיטסיסןופ ןיגיטפרדאב טי1נ םער גוא ד'ךע רעל
 ןנ;יי13 ףיוא ז:וא וטהלאז ת1לעס ערעד;א זא ר^עב :וא ענליישיג £א ןעניי] אל איד ן־יסיז
 לארוק םאל ןיא :וא שילעסיה םאר רעציז ת ןיסונ וצ אוט גנורעקז רפ נוא רעגאכ רען;וא
 לא] הלפת רעז:וא .ד;יז עליויה עפיורנ בוא דניז ענניוגאיד ןעק;ייווש וטהלא]''ןעניד ןייד

 :טייקכייה טימ ךיד ץקראסש וצ דאניג ןעיניפיג
 זניא ףי1א ןצישאכ לאז םארו רד ריפח רד טיעה:ףיוא טאה םע ןער ףלעה טא; ,ח העיגוה
 טפעוינשטנעס ןייק״זיאסע ןעל.ןשטנעם ןופ עיירטיג יד קנאנ רפ ןניד םע ןעך
 ך קלאפ ןייד ףלעס טאג .קעפ זעגירד טי;לאז גוא ןאט 'סטונ לאז רע סאד דרע רל ףיוא

 : ףליה ניפייא ןייא ףליח םטאנ טיסי ץפלאליג טיעו; לארשי ןופ גנוביילב 'רעפיא
 ערעייז ןופ חכ םער טיס ןסיק וצ ןנעלפ יי] ןיאל רפ ןנייז טייל עגיספאהראוו ייד המא
 ןעוויג זנוא ןעקז יי] .ךאיפ םער רפ ןייטש וצ קראט״ש'ןעוריג ן;ייז יי] .םישעמ יעטונ י ־ י
 טיס ץראצ םער ןיטינש יפ ןבאה ייז.ןרא$ ןופ גא$ ןיא ג;וצישא3 ןייא גוא ירעיוימ ןייא יוו
 וצ ןפורינ ןפאס יי1 ייא.יירשינ רעייז טיט ןטלאה רפ ייז ןבא? ןוא* םירנ גוא טעפינ רעיל
 איוו וזא .ךיד קליוואפ וצ גוא ןטעפ וצ רביא טסואויג ןינאה ייז.טרפטנעיג ייד וטסאה ריד
 ןזאליגקעווא טינ םינפרעייז ט?אהוד.תוכז רעייז םוא טסיראפ רד ךידיוטויאה ןייא
 ז;וא ןופ ןילאיריג ןאז^י;ןייא ןנייז גוא ץראל רפ יי] רימ ןיגאה דניזליפ ערזנוא״ךדור .רעל
 יי] .ןצפיז וצ טןא?ינ יי] ןפאה זגוא אור וצ ןיגיוציג קעווא ן3אןר ייד .םיאטף ערזגוא ךרוד
 איד קאווינ ץטינש רפ ןניי] נוא'ךארב םעל טטאצ רפ ןפאל סאוו יל ןזאליגהי1א ךיז ןפאה

 ןעיריג יואר ןנייז גוא ךארב םעל רפ ןייטשייכ קעיפ סאמ ך .ןרא* םעל טליט^יג ןבאגל סאוו
 טלעוו רל ןופ ןלקגיוו ריפ ך ןיא טייכ?ש יפ ןניי1 ריס .אל טשינ ןניד ןטעפיוצ רעפיא ךך
 ראפ ןייא טיס טאנ ריד אוצ םוא ךיז ץרעה ריס .ןענופינ טי;ריס ןי?אה ה*$ופך ןיימ :וא

 :ה^ושת ןעומ ריס סאו;גאט םעך ןיא טאנ ריד ןיסשלאפ וצ םינ5 ןיססעש ״ י
 לארשי י ׳ר
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 ישימחל תוחילס

 ן םימודרה לעבו תוחילס בר התא יכ ;םימורמ ןבוש
 ה;בושק םשחל ןוקצ .םילדו םי.ינעכ םיקפוד םה 'דןירעש
 םהיפרחממ .תורצ לכמ םה םידוחפ :התא יכ ,םילעמ ןכוש
 זןי'תוב:וט:התא ינ,םהיתובא יה^ ייםבזעתלאאנ,םהד?חולמו

 .החורו תודפםאיצמההךציז(תמו,החכות םויבסהל ומדק;

 ריעש הלבעיעש־ו םב ולשמי לאו .לכ ןיעל ועשוי יכ
 ןודא הבישקה ן התא יכ 4 םיעישומ ןויצל"ולעד .ונתוזד

 .םתלפת הלעת םימשה רתבש ןוכמלו .םתעוש לוקל
 ׳וכי ויסחי יהכז .,וכי ךלמ לא :םימחרה לעכו תוחילס בר התא יב

 אנינת ינשל תוחילס
 : אד ןא ןעמ םבייח ךאנ רעד ךיארוק לכל דסח ברו זיב םיפא ךרא לא .ונל חלס םנאז קס

 קפאתת הלא לעההנ^ ףמע א;טבה ןה .ןוג;רוכזת ד^רלאודאמדע ץ ף1,. .
 ,יכו בא םחרכ :?ןידבע לע.'םח;הויתמ דע יי הבוש :דאמ דע_וננע_חו השחת ע

 יתשא רבחסה םש םותח ףוסבו טיתטא יהלאו טיהלא ב׳א ם״ע דסוימ החילס
 תויכך .ונילע ורכע ם:ילג .הלוצמ יקמעב ונאב .ש5ןדע םומ ןנופפא
 ונבעלז .חכ ותצע אל דועו .תיחשמל דן8הן וב־דיה .ונתסכ םוהת ' ־

 טב־קב ץעוי • תושעל המ הצע ונסבמ ■ וניעשפ בור לע ונלחלוח .וניתאטה לע
 .וניתובאמוניד:} תרוסמ .הענ'תאש קתרמל .תובשחמ'בלב וננוכ .ן:א
 המכסהב ונצפ .םע תונעמ דוע .תורזג עור תתע!ום .הקיךצו הבושת הןכאנ

 אייי ףי1א טגייה .ףליס עגיכייא וייא טאנ טיו? ץועיי ןבלאקינ ןלעיי לאר(ן׳י.יד ״־ לארשו
 ןייא טסיב ת םיראוו .ליסיה ץא טםג;ור ת םאור גאז ןייד.ןופ ןדעיי ןפלאהיג ןלאז

 יוו וזא'ןיפאלקייז. ןעוט ןו^יוט ע;ייל ץא .םיססכה יעכ ןייא בוא ד;יז 'ך ינע;רפ רקי1רג
 איך ןופ רענעה טעור םארו טאנ םע; ראפ טעכינ רעיל ןופ בבוסיג םאר .טייל עסידא
 לאז ת1ב1ט ע;ייד .ןרעסלע עךעיי1 ץפ טא; .טינ אייז זאל רפ ךיד ןיסענ ריס .עס^רענייזא
 איי! .גנורע^ידבלע גוא ףליה ץיא ןע;יפי; דז ףאט * ףאיסש ןופ גאס םער ץא ןרעךעפ יי!
 טא;רעה םע;רפ־.לארשי ע;עםלאזץ;יד ןויצ ןייק_ ןיי; ףי1א ןלאז נוא ץועוי ןפלאהי;ןלאן
 .הןפה ־יעיל ןיי;ףיוא לאז ליסיה םער גנוני־ואוו ןייד וצ גוא .איילשייג רעיל ןופ לוק םוצ

 :םיסחרה לענו ת1חילם בל זפסיכ אוד םוראוו
 ןק;ייךיג וטקלאז ני3י'א טי;ןעגיראצ רג;יי2טי;טסלאז ךיד ץטענ ריס טא;אוד ףייקת לא
 גוא ןיסלאה ףיוא ךיד וטסלימ םעל וצ ביוא .קלאןנ ןייד עלא ןע;יל ריס העז,ד;ל ד
 קניילאננוא ןירגקוד סאדלאז ךא;ג;אל יוו טא;רעדיוו רעק .ץגינייפ יי!ןלאל נו'א ץץיווש

 :ץצל ןייד ןעוט סאוו טכענק.ע;ייד ףיויא ךך
 ןעל " #ם;םעל אוצ זיכ ןיועקאוו איד טלינניריג םורא״סוא ץבאה סע יע םימ ןנופפא
 ערעזניא רע?יא ץקאר# רעד גוא םיאטך ערעז;וא ןי;עוו טרעסיצ רל ןע;יי!ריס :

 ןייק.רע;ייק.ז;וא טאס םע גוא ןאז; אוצ סאויו טרעלקי;ה^ע ןייא ןיכאןד ריס .םיעשפ
 טא; ףיוא ריז ץזאל יאפ אוצ טרעלקי;פא הגת ץיא ךיילכ עלא ןיבא? ריס .ץכע;איצ
 אצ ן^יילש זא ץרעטלן;ערעזנויא ןופ הלפק.ןייא ץ3א$ ריס .טצל לסיה ןיא טייו_ו סאו;
 םולשל םס 'טרעוי סנ;םאו; ת1רזג עטיעןש אר לטכמ זיא סאן הקןצ גוא הנושת טא;
 סעלןדאוויג'ם^סום עלא ןע;יי1'ריס ינוא טסעופשיג פאייז ןינאה ךא;*ר#;לסדל ץא

 תינעת ,ייישס
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 אנינת ינשל תוחילס
 יימי .זמרל שדקל ויסחי .ףיקמל ילוא שודק, .ימיו ישי9ה1ינש םוצ .תחא
 ברחמו רבךט .ןדב ונמע בשח לא .ךלש תא השע ףיקת .ונלש תא ונישע
 םוי? .ונל ר§3 וגל לחמ ונל חלס ח: .ךיניעב ונשפנ רקדו .ונמלה בערמו

 ׳י־י ול־ ל" :ןנעב ףחךר
 :וגנעו וננח ארקנ ונלוק יי עמש :וניתונונחת לוקב העישקהו ונתלפמ יי הניזאה
 היה :י וננחו יי עמ^ :ונתלפת הניזאה ונתץן הבישקה קדצ יי העקש

 'ובו בא םחרכ :וג*ן רזוע
 קחצי יב ריאמ ׳י יבחסח םשו טיתובא יהלאו וניהלא לימ ב״א מ״ע החילס
 .הךמ ש?גב ךתולחל יא? .הך?ע ך?שו רפה ףא .הריתע ת*סן ןחת רזא
 טרמיק תניח? .הזח םתונע םיחנאנ תצינ :הרזע ואצמ:לחמי ך?שב ״
 החא אלה :הז:שהענו הדופ ךודך .הזובו רצמ םנובלע שורד .הובת לא אנ
 תבנחמ םיל? םמו .ךינומא ערז ןוב:וימנו .ךגואנ רדהב ו־ץהת ויח• ךמו תדר
 ךנעלו םהור הלבח .והנ אלו םימפאב ורוז .וחוןנ םראממו םרועב ומעוז :ךנורח
 ולש םהי9ךוט .הצופ ץאו ץובב ועבט :וחיתמח תינעסו םישרוח וש־וח .וחש
 םחייו ולכ :אציל 'ץחלמ םישרופ ־מ הצע? םמהול םוי םוי .הצק לא הצקמ
 םוטבל .החוצ המל םי?ת עשיל .החמש ה?רען הבר לשוכ .החנאנ ןוגלב
 .םחכ לישכהל לוע םדיככמ .םחידהל ךממ ד1ם םימירעמ :החוש ודמ סיטק

 דמעמכ םיקצחיש :םחרמ דבוימ אוצמל יתחנ .םחורףמעתה? ךילא םיקאונ
 .ףוסשל םונתנו םואינקנ םהיקשוע .ףופכ דוק־קב םישקענ החילס .ףופצ

 םעמ וג3יר הבף .ךמעזמ בושל ונלמע האר .ךמע ראנצמ םלעי ץצק .ךמשל

 ץי1 ןרעועפ וצ ןהעז טא; רגילייה רדטעוו רז?אוע ןסלאה יצ יגז^ו י#יסול1י;#ןופ תינעה
 איצ רעה טלש תא ינישע ידש .ןיראווי;רוג;םול#ו סח זיא םאע ןיראן םעד רפ תינמחר
 טסלאז • רעהי4 יד יצ םאור טאנ ךנ־ואס# איד איט רעהיג ז;יא יצ םאור ןעוט ריס טא;
 .ן;ירז£א ז;ואךאס בעךו.בךסרבל ןופ.ךא;'םי#עטערןנואךא;ןידםעד ןייזג!ך1נ טי;ז;ואטיס
 ןופ ןיטייצ יד ןיא יוו 1זא תורבע ערעז;וא לח1מ ז;וא יי1טא; .ןייז רעייט ריד ייב לאז #פ;רז;וא
 ןהלאוו םעל טימ טלעךי;י;פארא וטסאןד ל^ה *ןוע ףי1א ןערלג ללפתס טאה רע זא וניבל ה#ם

 ׳ :ץי1 לח1מ ךירא זגיא טגידל יטסלא)וזא לח1מ יד טסיב יד זא ט;אןג םיא טסאה בוא י
 סאוו לוק רען;וא טאנ וצ רעה.טע^י';ךמא םע;ךגנוא הל?ת ךז;וא טאגוצ רעה '׳-י הנךא,ך
 טייקיטקעריג סאל טא;יצ רעס .ז;וא ר$ט;ע בוא זנוא גילעלטייל גוא ריד יצ ןפיר ריס * י "
 :רעפלעה*ןייא ז;יא יי] טא;יד 'ז;וא גילעזטייצ בוא טא;ייצ רעה .ג;אזינ רעז;יא םע;ראפ
 םיל;םעל ליט# גיא רעט# רפ ןלאע םעל .זנוא ןופ טעינינ סאד וצ רעס נוא םענ רפ !"י *זא
 ן;יפינ יד ןלא)ןסא; קריג ןייד ןיא ,בייל לסיבא טיסךיל ןסעב ןס־וק סאיי ך .ןואצ י י"
 יי1 סאוי ןיי1 הז3ס טינ טהיא] בוא ןרעס יטסלאן ןצפיז םארו יל ןופ ייר#י;סאל .הליה ןייא
 ץא דיסזר טסיב איד .ךי1א טנייה טקי? גוא ןעדוי;טסיב וד ראוו רפ .ךרה דעיי)ןייא מיי3
 ןופ רל;יק ך ןיי] טיילביג ןא ןילאז טנאזי> טסאס גוא .ט?א#רעס ןימ ץפ טייקגיי# םעל
 טייק״יטסולי;רעמ ןופ נואג;ומילק לפירעיין טיסטניראצ רד ןבאה ץזסקעינ קחצי םהר;א
 ךיז ןילעט# יי] .טלעיי רעל ןופ ץקע ך ןיא טיילפ'# וצ ן;יי!יי1.ןראויי;'טקור'רפ יד ןניי]
 פאקי םענע;י1בי;ןייא טיה בי;ראפ ריל ןופ ןטעע יי] .פעק,ע;ע;יוביג ןייא טיס ןא^ הלפה
 ןופ ףליה יד טיביג .ג;ובךאל רפ גוא גנודיי;# ראפ ןופ עעטפעהא •נ ע;ייד הלעה .ןיפא׳נוא
 טן?על?מ3א לא) םע ז>א ףלעס טלעוו רד ןופ יפע#א3 •#;יעטיצ טיס ךיד ןסע; סאלו ך

 'ןירעוד ׳ר •ישקס



 אנינת ינשל תוחילס .
 לןרל ל$א הפס .יגחבו ידל בשיה ן^ש .ינומרא קיחל בשה דןתןיבש :ךמ־וזז

 ■""•י ול־ *:יי יי יארקב ינתת .יק גרח
 יתמא תמית יג־ארב רבתסה םש ןוסז*

 רצנ .תמאו .דסחברו .םיפא ךרא .ןונחן.םוחר לא יי יי
 תחלסו .הקנו .האטחו.עשפו .ןועיאשנ .םיפלאל דסח י

 .הימחאו םדולא1 הרכזא :ונתלחנו ונתאטחלו ונניעל
 תלפשמ םיהלאה ריעו'.'הדנב הלת לע ריע לב יתוארב
 תדמ ״.הלי וניניעו היל ונא תאז לכבו .היתחת לואש דע
 דעבו .יליפת ונתנחת ךנוה ינפלו .ילגלגתה'ונילע םימחרה
 .לחל שאר לכו רד בבל לכ יכ .ילאש םימחר ךמע
 תויעגר ירעשבו '.תובת הרשע שלשביתודתי יתכמת :יי
 חוטב !תובל ןחוב ינפ יחיש יתכפש ןכל .תובלשנ אלז יב
 ךינפלמ ןוצר יהי :״'.תובא תשלש תוכמו הליאב ינא
 .תויהל ךדאנב וניתועמד םישישי .תויכב לוק עמוש
 .תויולת וניניע דבל ךל יכ .תוירזכא תורמ לבט ונליצהו

 ׳ונו *ךימחר רוכז .׳ונו ךלמ לא • יי יי • י 'י ־״

 תבטב הרשעל תוחילס
 :•ד ק.ןעס סיז דינ יזר ךיארוק ילכל דסח בדי יינ םיפא ךרא לא .ונל חלס סנאי ןמ

 תך$י איהו :ויתו־ך יכמ לאר(על חא םיהלא הדפ :תודפ ומע הב־והו דסחה יי םע יב
 עי'םחוג:ו3 םיכיחה לן ומשאי איו ו'ףבגן 8?םנ יי הדופ :ויחונוגן יכמ לאר&חתא

 קגיליייאג טטלא] אוד .טעפינ ןייה אוצ רנ^וא ןייד ןיניינ טפלאן אוד .ףייה ןיל ןירעוו
 :טא; טאן ןא ףיר ךיא זא ךיס"

 .ן1אן םעלטרענגייל דדנוא רןילעןטייל ןייא גוא רןימראג רד ןייא טא;ןייא זיא טאנ לא יי י•
 איד טנאלט ר8 גוא ת1רוד טניזיוט ייו_ףז וצ דקר טוט נוא .ז־טא טיט דקו ליפ טוט נוא "
 םיא איצ ןנןיוט םאת איד םילוסי טיט טנינייד נוא גניטיכ נוא דיזמב טוט ןע*5 סאוו תוריבע
 ונוא טזנלאז גוא ננו8׳ב רע־וא דיזסב ייס ת1ריגגן עלזנוא וצ ןבע}רפ טסלאז וד נ1א .ה;ושת
 םטא}זא הע!ךיא זא ןעמורב נוא ןק;יילינ אוט ךיא טא}רעפל :לארזקי ץרא [יברא ןבאמ
 וצ ריט ןץד יזא חא םץ עשטאח .בורנ ןטט׳רעטניא סיצ זיב טרעלינינ זיא םללק׳ודי טאטש
 ׳ןלקייק-ויז זנואףיוא טסלאןטייקטידאב רד ץפ ,הןט וד :טא}וצ קיו א ערזנוא נוא טא;
 עיא םיראת .'םיטסל םעפ קלא? קיל ראפ נוא .ףדארו טעפינ יזנוא יפע^אפ ןיד ל8 נוא
 :טנעלטי בוא גדגד ןנד רימי ןעט טנייט םאו קנאלק:ןנד 6עק,עלא גואאייוו ןעוט ר^דעה
 ;העפיירד ד ףי1א ריז ןדאל רפ ריט ןעט טנייט םאל לינענ ע;ייט טןזועלינ רטנוא באה ךיא
 ;ץי1 ןרערט ןיפ חר׳יוט ד גוא .םרוצ גיליילטינד ן?״ג הקפ טיט ד טנאז ןעט זא תודמ

 איד טבורפ •ךז טאוו טא}ראפ תולפת עגייס ךיא םינ ראפ רעפידד .ןיטא^ט׳ רפ ןיראוו טינ
 :תיבא יילך עלמנוא ןיפ תובז ןיא גוא תו־זט ןהעןידד ד !יא טיעפיז רפ ןיב ךיא .־מן־ןעק
 ןאק טסלא;אוד .ןידוינ ןופ לופ סאךוצ טהועל אוד םאו; רד רפ ;ופ ןוצל רד ןיי!ל•^ םע
 ןופ ןיי] ליצט ינוא טסלאז נוא םקעפעדינ ןייא 'וצ ןד לא{ םע לינאל ןיד ןיא ןיועלט עלזנוא

 :'ויביוא עדעזנוא ןעננ״מ !יילא ריד וצ ־וא; םוראוו .תוירי!}עלא
 יב הכ 'י *'<**־
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 החילס
 תבטב הרשעל תוחילס

 ףסוי היתובא י,דלאו ועהלא
 יגאימ יעחג .ימה המ #1חכ תוכמ ה£ל#> .ימדק קוצ? הרכזא
 אלה .תינמי תילאמש ט הנטש? ימער :ינאלה ,רתע ךא .ינאבה 'י יי׳
 םישרוח ושרד יבנלע .חיני;,תד ב1ת?ל ימנא ק:ךלמ .תימת יתעבק,ןתשלש
 דוהליע© לעמ ךשיר .רפחו ,דקל?? ט העשתב יתמעוז :תינעש טיראת
 ן? הוי( ףישע םוי :רפוסה ארזע את .רפש ירשא ןתינה ט ףלוט ףו־ש .רפצו
 םויה םצע תא .הזבנו.סמנ םעל ןור?זל .,ךזחשה רפסב ךל בת-נ .הותה ימב
 ר־מ .ריעפא'יפ ופב ללד יהנ .ריעה ט הרשעכ םישדח.ר־זם ן!נש :,ךת
 הלא לע :ריעה הח?ה ־טאל טילפה ילא אבב .לעב!יבבל ךותב תוינעךופ

 ־םק הלא לע תודע .יתד!יבלב ץח א ןתעב־וא לע יתיצפ .יתד י.קבא ינפ לע
 האר .יתער לע םחנתש ךשש יתארק :יתדש תיפ יב י:,את קדצ .יתדב יל
 יתרזא ךנןא םלעת לא .יתעושי אנ שיח יתנתח עשש • יתעינפ לוק עששי דנע
 יתעשפ ית־ןרב .וביתנ דיש ילע ונתשנו .וב יתיקל דאש תבש חרי. :יתעושל

 ירנזחו ^ ל* :**בת הפ דע ם!ל דמואה .טוט יל הלנל
 םיזאא :םלעל םלשירי חאומשזןשי!נלכיהחא ואמט ךתלחנב םרג ואב םיהלא

 *וכי בא םחרכ :םדגנל זזומש אלן ונשפ נ ושקב םיצירע תדןן1 ונירע ומקי םידז

 ןופ לאלשי.אד סי1א זייל ךד ריס ןיטעב .ג;וזייל רל לפ בוא דא{י; זיא טא{ טיט ׳ה מ
 םאל סי1א טזייל טאג .דגיז ע{יד עלא ןופ לאלשי ד ןיזילל םי1א לאז רע גוא הגד ע$יא
 :םיא ץא ךיז ןיצישאב םארו איל סגידלוש ראיפ טינ ןירערי יי1 גיא טכענ(ר ע{יין ןופ ש$ג{
 טאה שלוח םך ןיא .ןפאלמי; טאה רקס םאה ש{ע{{יווצא3 םאד קגידיינ ךיא ק״ם הרכזא
 יצ בוא טרעיי ראפ בוא ץסי;ש ראפ ־יט טאה רע .ץגאלשיג תובס יירד ךלנ רע י י '"
 תיגעת איייכל איד ףי1א באס ךיא-תפס ןיא געט טכא ןישאל ראפ ךיס טאס רע .קבאל?
 זיא סע.גנוהעש ראפ גוא דגאש טיט תכס ץא ג עס ןייג ןילאוץנ טניראצי;ץכ ךיא.טצעןי;
 גיסכיל ןעיייג זיא סאו) לוד{ ןסב םער ןופלידסעה ןייש סאל ריס ןופ ןי־ראעי;ץסיס ראפ
 דיירע;יישטאקסאוו גאס םעד ץא ץךאווי; טקוצ ראפ זיא רע .ןילעסש ןי;ראק רעל יוו
 איכ{ רל ןיראוויג ןיסאעינ זיא תכ_ס ןיא גאזק ץסגהע? םעד .רפ1סה ארזע זיא םאל טערי{
 ראפ ת1אוב; ןופ ר$ס ןיא ןא ריד ביירש ןושע םעל טיס האוב; רעד ןיא יחב ןב לאקזחי
 לא? רל גוא .גאט ןיגיטנייה םעל קלאע טסעש ראפ בוא ןיגיךריה סוא סעל וצ ןור^ז ןייא
 רלרע טאק םיא ןיא םאו; תבס זיא סאד שלוח רסנחעע רעל 'ןעווי; םאל זיאפישלה 1ים
 תוינערופ יל ןופ רד? רעל .ן{עפע ליומ ץיס טיס ייוו ךיא סאה רעס*תגוא גאמ טקעוו
 םעל ךרוד ןעס^ניג ןא הרוש? ןייא ריס זיא סאה גאס םער ץא ן{עךב ץראה ץיס ןייא טומ
 ןייס ףי1א ביוטש ךיא באס ןיבא] יל ףיוא .ץלאהי; ץגא^ישנ זיא טא^ש ייל זא רע^יי^נגא
 ריפ איד ןיא ץראוויג ןע׳דעשינ זיא סע סאה ןיבא] יד ףיוא גאז ךיא .טיירפש ראפ םיגע
 ,ץפארסיג טאס טא^ש ד שארו לייפ יל מ;עס ע{ייס ןיא טאסי{ טלאוו ךיא ןעדו םיתיעבו

 רפעכ ךיס ךיא טלאע 'תור? יל ףי1א.ןפראו;ינ ןייבאץראה ןיימ ץא רןיעב איז ךיא טיאוו
 ץר ןופ דיינ יל טניגעפשיג רעליוו באה 'ךיא סוראה טכעריג זיא טאג . ןיכארגינ רגה ןייא
 הע;םישעס עסבעלש עעיס ףיוא השלח באס ?א ןסא{ ץיד.ץפיר וט ךיא טא{ וד .ללמ
 בוא טעבי;ןייס וצ רעה יתעדת עסש .טעכי;ןייס ןופ לוק סאל םע{ ראפ גוא טייקמילא ןייש
 של1יד םעל .יילשי;ןייס וצ ג;וטיירב רעלןייס וצ רנץ1א ץיל טי{ לי1ה רפ.ףליה ןייס לייא
 ריס ףיוא ץרא\וינ טרעלגע רפ זיא סע גוא ןיראוויג ןיגא^שיג םיא ץא רגץיז ךיא ץפ תכמ
 זא םיא ךיא טעכ 'ךאל ט;יל;יןיג בא.ל גוא טלעקינ פא באס ךיא .ג;וריפ ןיי1 ןופ רלס רל

 %טםלאזרעהא הב םי.םעל וצ טגאזי;טאה רע סאה טאג רל ןקעלפטגא 'טייקטונ ןייז ריס לאן
 :ץ4אז 1זא ךיוא ת1ר^ ע{ייס וצ רע לאז ןיסעךס ריגיא טי{ ץי;עך;'ןיי] רע •גיא רע ראק ןמוק
 ץדטניגייר םוא ראפ ץכאה ייז הלק*ןייל ןיא עךסעלפ ןעסיןני{ ןע{ייז סע טאנ , םדללא

 'גילייה ־יי ם״צככ



 תבטב .הרשעל תוחילס
 קוחםחגסיב םהרבאסיוייה׳שי וניתובא יהלאוונדדלא נ> *־יי״־זנוילס

 יברקב :םיסאל? ש*<ר רוגמ .השרומ ילהונו .השירחלו םיזעל • ה04דד ןבא
 "־עונענ ה?ר:םימותיכ ונייהו • בא ןיאב ינדאש; .בא־ןנו הוונ .באכנ בל
 הרק הנמלאכ התדו :םימק די.? הדסמ .הגונ אדד התעו .הגוס םינשוש?
 .הכולמל ההלצ • ה?רו הןנעמ :םימד אלב ורכמנ • המ ימ עריו • ׳ינמאנ
 ריעהו • הזעלו געלל .הזבל בקענ תיב :ם־מי םינש המכ ה?. .ה?ך.א התינעע
 .הלוע? היוצרה .הלוע ינ3 רזב .הלערת ה?ח :סימ־)? יעטמל .הזילעה
 םניתוליל .חונמ האצמ אלו • חינז י?א תרות .חונזל הקאמ :םימסה תרוטקבו
 ש!1 :םימולש תנשי.ןויצ בירל בישהל .ןויבצ יהז ףממ .ןוילע לא ארונ :םימ;
 ינקזח :םימתכ גלשבו .םדוא רמצב ןבלו .םרק יתלא הנועמ .םרקב ונימ;

 ׳יני ולס ל" :םימהר אלמ לא .ףתעושיכ ונרקבו .ףזררות םויקבו • ףסאן:?
 קזח םירפא קחצי םהרבא תיחיזיה ישארב רבחמה םש ןומזפ

 ושע םגו וחילצהו ולדג .ירוצ יהלא םשב וחטב יכ יתובא
 רוסחו ךולה ויה .דק ומע וכלהו והרה תעמ .חפ
 רצו .לכב ךלמךמסשרחלירישעב :ירישעהשרחהדע
 יתינעו שידה'יתתנ .לבוחה בר ברקנו .שרקה ריע לע

 א ןענייז עגיליווזהום,טא; םיהלא : #ע;עטםיוו וצ םידורי ץאז^יג ץבאה אייז לכיה גילייה
 3 ןבאהטייל עקראט# ך ץפ גנולמא!ץיא סאד בוא ן;אמ#י;ףי1א ז;וא

 י :ןיגילא ערעיי! ןדעמטנא ןאסיג םינ איד ץבאה טכרא£ ןיד גוא רעסייל
 .מורעהא וצ גוא גג וטסי ו ו וצ 'חא #ךקמהתיכ יעד זיא סאך'ץיט^טכיוה רעך ־ישארח ןב^ן
 ןעלקאזש £אק ןייא אוצ 'ץזעווי;ןע;ייז 'הדות יד טבואי; ןי?אה םאוי לארשי איד גוא
 רןיא ן;יי1 ריס .ט־רגקורט ראפ בוא ט;ייוו ראפ ץראה סאל זיא ריס ןיא:טעפ#י;אוצ חא
 גוא עלעלייא ך ל*ף£י :םיס־ותל יוו ץואווינ ןע;י'י1רימ .רעסא$ !ייא מ יי? 1זאץ5יל?ד
 טאס# עגיספאהיאוו'איל " ה^לא ןייא ייח ץדאימ ד ׳ ]יזדר טימ יוו טזיאציג םורא
 עטפדעזי;ך :טלע; ןא ץעמד טפיוק רס ן;ייז ה;״> ךכ ץהייה יי1ם\ו לאי&י גוא םילשורי
 ליפ טרעעייל רך דעסא ריא חא טקילנכ ךיירגיחק יצ לאר#י ץרא ץא טס םיו עלדייא בוא
 בוא גנומעיס# וצ גוא 'ג;וםע# רפ וצ ןעעינ זיא בקע!ןופ דגיחג זי1ה םאך :געט גוא ראי
 חא איז :רע;טרע3 ;ירנ ןופ גנוצנאלפ וצ חא םילשורי טא^ עטידפי? ד נוא דייר ייכ יצ
 מן1ע ן3ךק ץיא ימ וזא עטניליוואכ יל לאךשי ך.ק;ארטינ דמ?כ טיה טגיטעמנ ןיראימ
 טסייה רגן וניכב הז0ם ןופ הי1ת ך ןיןאל ראפ וצ תסואיס ראפ טאה איז רידעחך&פק,גוא
 אי\ טאה םעו רעכיא .לארשי ץפ דמ איד ןי?אל ראפ טאןד םאוו רע$א£ רעיז ח1נז'יכא
 ןופ טאג ר^עכיוא רעגיסכראפ ידי :נעז$ בוא טקע;ן;וםי; טי;הסינמ ץיק.לאס טקקל
 ןופ טא; איד לא$א אייו געט ערעיז;וא איי;אכ םיק? יע0ישיח .ץליוו רעל ןיד לא; ריד
 דניז ך ןופ טייקמיור םאד לאלו עסייונ אימ םייוג ךאמ גוא .לסיח ןיא טניואוו םור גיכייא
 אוצ םיפס גוא טכראפ ןיד ןיא זנוא קראט# עי1נ1עד ך ןופ ןיקעלפ יל ךאט יימ׳אימ גיא

 :םיסחיכ טיס לופ טסיכ אדד טא;או4 ךליה ץיד טיס ז;וא ק;יידר גוא הןות ןיד ןייז
 ןדנ ןיםיןעםא;םעד ןיא טאהיג ןוחז$כ קא 'ןיפאיל יי)זא ןירעסלגן ע;ייס י"53 יר יתוב*$
 טכאסיג תוריס ץכא5ל גוא טהילמ גוא טרעססאיג ןילאט ייז.ן;יי1 טא;קקראט#
 ןענייז איי1 תססס ןיראוריג ןיסיוט^ ראפ 'םיאי ץפ ןע;יי1 יי)םארי לאס טסגעד ןופ רעכא
 חננהעצ םעל חיכ טרנימינ ןעגנאנינ לאס עלא יי)ןע;יי1 טייקטראה טיט ןע^אגי;םיא טיס
 גוא לכב ןופ ךלס יעד טראפ^י;יצ טאה ^דוח םעד ןופ גאס ץטגהע^ םעד ןיא :ט^ךוח
 .רצ;דכוב;רי1ראל רפ רעסי־חג רד טעדעץנ טאה בוא טאס^ ע;ילייס יד טרעמלאכ טאל
 מחי םעךירעכיא .ןטייק.ץא ט?ינייסיג ןיראיי ח5 נוא חז^ערד םוצ קבעק;ןדאןי ןיכ ךיא

 ך^ןך 'ר ם׳׳םס0 ׳...



 תבטב הרשעל תוחילס
 הרסב תישאר יתיבא :ךונכ לבאל שדח ךמ התו .לבכב
 אל לא ,□ךוג ןדעהו הריכזה םירחא םש .םרחה תישארל
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 יללוע ."יביבס ירצ הוצ תוצמו הער םוי ';איבה םיללא י׳ייבא
 .איבנ לא רבדו .רוצעל הכ ןיאו .יבבל ףרה םוי .רוצבל
 .תרדא ריבעה '.רעש יבשוימ יתיבא :ירמה תיב לא לושמ
 ךילשה .רעי ןונבלמו.תרטע םירהו ;רעב שאכ ותמח
 תיפיפייתיבאןירשבתרעשרמסת.רעםוהעוסחורו.תראפת
 .תינרוחא ךבלו .תלשכ יכ ןיועכ .תינרודק התעו ,תלשמנ

 טעמ .תלתה אל לתחהו .תינשו הנושאר .תלשחנו ךובנז
 .ןתפמל בורכמ,האלנ ןועזאושנ.םת רוצה קידצ 5 ירצ

 .םתער הבר .האב םתקעצו .םתכנה ןועמ .האד גג תנפל
 ואל!? ,?.תולילעה ןכות.ימק לכ קזח יתיבא :ךפ השע ץעכ
 ןתסתולומג יתח?ש.ימולע תשובמו .תולעפמ ע_ורב .ימי
 יתלחנו .ורעפ םהיפ ימק יתיבא :ךמצו יתשפ'.ימימו ימחל

 * 9 ! • _• ד_•_* • * *

 ע;יטייצ עמש׳רע ד :טלעקרפ גערעיורמ וצ הקימש׳ ןופ לדיפ ןיימ טלעוו טמוק של1ח רל
 ןעשייו ןעמיג'ריהזמ ןעטא} רעייז ץבאלנוא טנידינ רעמע; פא ץבאה לאלשלזיא סאד יר8
 טלאמינטינטאק איזלעמיג םך1ג דעזיד ץלאיטאה סאךגוא ןירארייה טהירייג טנורג וצ יד
 איז טאק גאמייויא .רקאוו םאלמשא טיפ אימ ץראווי; טציילפ יפ איז זיא ןע^עקכ ריד טא}
 לימיה ןיא םיכאלמ ד ץהאה טלא?געל,גנילטשלע ןייא ןופ ןירעעוויגא ייו 1זא ןעזקוקאה
 בוא זייכ ןופ גא?א טכאריגי; טאה טאג :גאלק ערעטיב טימ טנאלקדגאמייוו ריא ףיויא
 רדעה יד תוריה ע;יימ רימ םודא רץדיילאכ ע^יימ ןיטא^יג לאםט0;על טאה רערטייקגייא
 ץיא ןעיויה סיכ ןייק.מד זיא םע גוא ץראה ןיימ טפאלשי4 רע טאל גאמ סעד .ןיטעהמ וצ
 דניזינ זיוה ןדיגעהש רלימ םעד וצ גאזאייג איב^הילאקזחי וצ טעליג טאה גוא ןימיאס וצ
 למנאמסך רע טאה ט§שמ ןופ רעיויט ןיא ןי^יז סאי) ןירלהינמ יד ןופ :תוךעדופ ןופ םילובכ
 איוו טנערביג םיא טאוד'ץרא? ןיי] גוא ןע$וני;וצ ה^היל ייד איז טאה רע סאל ־א^יג פא
 ןפראווינ פארא רע טאה שידקמה תיכ ןופ דלאמ ןופ :וא ןהיוהג פא ץ1רק;ך טאה גוא רעייפ
 ןיהעטש טהאמי}טה םור רקייר םיוא ץיא טעמ םערוטשא טקישיג טה בוא טייהעיש סאל
 טצראמשינוטמיה ךא; רעל בוא ןיזעווי? ךייל;וטסיב עעיש ןייא וצ :בייל ןייסןופ ראה יל
 קעווא טיק ץראה ןיד בוא ןיראעיג טליהיורטישי;טסיה אוד סאמ דעז רעד ךרוד ןיראווינ

 ןקרוח ץמשלע םד ייב ןראוע:!טפאלשיג טסיה נואטעילקי; ךיד טאה ר?.טאג ןופ טלעקיג
 ןופ רע1י0אלפ גיעיוו ץיא טרעטהאלפיגץראמ טינ טמיכינוא ןקרוח ןירעדנא םעך ייכ גוא
 ראפ וצ דימ לוב;?כ זיא קרעוו ןייז ץנא;גוא רעקקאמש רעד ה״בקה קדצ רעל :,דקושה
 בוא ןעמי;לחומ ץלא איי] יטאה רע נ'וא טעדעזיג איי] ץהאה לאק ליפ 1זא דניז יד ץגארט
 ןופ לעווזק רעל אוצ ןענאמשיג זיא בורה רעד סאו)טוא םעל ןופ טגעמשי}י קעווא טאה
 איירשי;רעיל עא ,דעז עמלעלפי;ערעייז רעביא ךאד ץי$ש םעל וצ ךא)רעל גוא לקיק
 :תורפ םיורא טסקאמ סאמ םיובא יוו 1זא ץסקאמיג טאה טייקהיכ רעייז.טאנ רפ ןמוקימ זיא
 ןיש'ט4עמ םעל ןופ םישעמ יד טלייצ סאו;טא:ג רעל דעיפ עעימ עלא טקראמשיג טאה רנ)
 ןיימ ןויפ דגאש ןופ בוא םיש5ןמ עןייה ע^יימ טימ ץיואוויג טליה רל ןע)ייז:ע'מ ע;ייס םוראון
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 תבטב הרשעל תוחילס
 .ורצ ילע םירכנ .ועלו ותש ימדו .ורבג ילע דאמ .ועלב
 יחובאמרוחה ריעש ינב ,י ורע ורע םירמואה .וערה יחא תאו
 .םלמג םקונו אנק לא .םרכז התיבשנו1.םלכנ וכל ורמא
 שיאכ :םרבשמ ושוביו .םלש םהישעמכ.םרכש תא ואשי

 יתורובחו.הבכראליעצפיתיבא:ירוחילםהשלש.םלוחםולח
 ותמח.הבכש אל דועה.חצ ידודל הפוצ.התזרכה יניעו-חצר
 לא1.ילא זוז םוחר י״כא :ירה המוי .הככ השיע המ לע .חצנל
 .ילהאללאהבוש.חנאניבלדועו.ילבא ימי וכראי,חנזת דעל
 יי יתיבא •ירכש לע אבתייכ .ילבא ימי םלשיתנת לא ךמוקמ
 תרזאליל .דחמש.יק^תחתפותרז'על ילהשוח.יקלח תנמ
 התא יכ.יקש'ח ףשנ תא ,הריאהל ךרואב .יכשחתאהיגתו
 ךמעל השע,ישפנ יתא לא הדפ .החנאו ןועמ ;״י״ ג ירנ
 .ישימחה םוצ תא .החורל ךופהת .ישודקו יכלמתחת

 ׳־ ׳ - "י׳ 1 ־:־ ־ ',י ׳ ו וששל ■
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 • • *ן ץ ן • • • ^ ־־ ץ • • יתמא ן ירישעה םוצו יעיברה םוצ .

 'וכו ךימחר רמז* .רכו ךלמ לא

 רתסא תינעתל תוהילס
 :אי ןא קזנ םבייח ךאנ דער ךיא־רוק לכל דסח ברו תב םיפא ךרא לא .ונל חלס םגאו זיס

 זןמ#ל ףוניוק ץ דןיטפשמ חרא ףא :ונתעוש עמשיו ונילא טיו יי.לא וניוק ז1וןר
 רכי בא סחיכ :שפנ ת!את דןרכזלו.;

 טינ רע ןא^ינ ריס טאה טא;םא\ו שטונ םעך ראפ ץלאי^ב יצ ץסע;ראפ ךיא באהדץנוי
 רגןיי1 ץכא׳ל שדקמה תיב יבירממ יד ':לאוי ןיימ סקאיפ ןיימ רעקאוו ןיימ טיורב ןיימ רימ
 טקראטשינ רימ ףי1א רעידךד ץכאס יד .ןכךאל רפ יי1 'ןיכאה ברא ןיימ נוא טניפעינ לי1מ
 רימי ףיוא ץכאןד ך .ןראית דימ ןע;יי1 יין זיב ןק^רטיג טלאמ;עךיי1ץבאה טולב ןיימ גוא
 תב טסייב גוא טסייר טגאץ; ןיכאמ יד .טלעביאי;יד ןיבא? יעלירב ע;יימ גוא מרע;עלב
 ץרע^ש יא© ןילעוו רימ גוא ןמ;ע> יא©'יי)ןילא)רימ טיי; טגאזי;ץבאה ייז :ד;ורנ םוצ

 תזקלחינטאזן םע םארו םי^א^ז ר^ רעד יול 1זא ןיבאה ף1ם ןייא ןילאז ידשנעבעדי;'רעייז
 נוא ט־זואמנ זיא ןילייב ע;יימ גוא ןיראויי;ךידי טינ ךא;תא דנואוו ןיימ :בדעק יילד יד
 תא .דנייר© ץועמיא ןיימ וצ טבאקנ באמ ךיא םאוו ןימאמ יצ 'ןופ לעק^וט זיא גי א ץימ
 תא םארנ בוא ןאמי? 1זא טא; טאמ םוראוו ן1חי(נ ףי1א ץרא? ןיד טלימשי; טי;ךא;ןעד
 רלימ רעקי .ןזא? ראפ וטסלא;גיכייא וצ טי;טא;ץימ תא סאדרע^מיאב יל :ץוא? יעד
 מ דימ לא?אכ • ץזאל ראפ טי;וטסלא;שיקמה תיב םאל טרא ץיד-טלע?ינ ןיימ וצ טא;
 בא;ד טא; :ץלא?ב יבש ץימ ןעמיק טסעט 'וד ןעוו ריירפ טימ טייקרעיורט ןיימ ןופ נע$

 .ריירפ טימ ךימ ןיטוט וצ ןא קא1 ןיימי פארא רימ םע;.ףליה וצ רימ לייא לייט ןיי© ץפ
 ט:ולי;ךיא סאוו ט;יכא םל ץמכייל וצ טכיל ןיד טימ ש;רמ?ניפ ץימ ןטכיילרל טמלאןיי
 ריא ךאמ בייל ץימ 'טא;סיוא תייל ץצ©ך ינוא טףרד^י1רט'ןופ':ט5יל ןיימיטמיב וד סוראו;

 רעק,ראפ ,באב הגןזן&ד םעל טיךכמיירב וצ רעק ראפ .דולייה ץימ'גיניק ןיימ״טא;וד ,אור
 :תכמב הןזןע,בוא זופת© ישע הער# םעל דיירפ איצ גוא טסול אוצ

 גוא זץא אוצ טנייגי;רגץוא ץי1 טאה רעי גוא טא;וצ טפאהיג רימ ץבאהיץפאה יעזי ז1ץכ
 ׳ טאה 'ם ש״בפס



 רתסא תינעתל תוחילס
 ןפאי ןשא הדד• ריכפ יברב םחנס רכחסה םש םמו ף*בו ב״א ן׳ז !1^0

 וניתובא יהלאו טיהלא
 ונלעננ טעמ? ףגה תוכלמל תפתסהב .דוערל ינתזחא ליח ונילע םוקכ םדא
 יגו? םדיחכנו וכל ורסא .דלסמ ילב ץירחו לחכ ומכסל י־ימג .דועמל ־ ־
 םמי תרכה .בוקל ינדא זןיתארק םחמל יניע ולד :דוע לארש:םמי ךכזי.אלו
 אל ודסאר .בוקעל ולב;רשא סדילכנב יררוצ רע! .בוקרל םש הסמו ראשו
 םינפל ובח .םתולכל בלס אלו הגד הנע םררז :ביקע!יחלא ץכ:אלו ה;האיר!
 .םתולעהל םיוגה יניעל םיקה ורבד בוט .םתולחהל תעבט תרסהב םך־!ן
 רפעמ םעל תורוקה זמר עד::םתולכל םיתלענ אלו םיתסאמיאל םהיביואץראב
 ץעה ןסה תרחונו? ןמה תובשל .סדרפמ רורד רמו ריתסא רתסה בתכ .סלהקו
 רקשרבךבישקמ :םדה הלע!דברםהתחתו שורבהלענץוצענהתחת .סדנוק
 שמתשהל דוסי .בצמ הנסב העמכ ־חש ידגבב ףטעתנ .בצעו הנטש בת?
 םיאצממ'םע* :בצדוהל םכותב "ןטשה י םג *<בר .בצססה תיב ילב םינושכ
 טפאקי;ריזנ ןינאה טןשס ןיפ געיר ןדפנער ןייד רייא חיא ףא •יירשינ ךזנוא טיעסינ טא$
 טקנייליג ןעס םיו ם# ןייד ןופ הלס רד וצ גוא .ד״יוה םש ןייל ןופ 'הלט רל וצ ינוא רד וצ

 : ש$נ םעל ןופ ןיטסולינ סאד חא י״תא טיס ךיד
 ז;וא ךוא זיא רע זא ךלס ןייק_טי;ןעווינשטנעס ןייא רא;זיא רע םארו ןעה רד םיקב □ךא
 ךיז טאה ־רע זא .ןרעןגיע וצ ט*אחי;ןא שעניעסייזא ז;וא טאה קנאטשיג ףיוא 1
 ןיראעי;טליניויטשינ טעסנ ריט ןעניי! ש1רושח$ ןינידנעלבייהש םעל וצ טפעזדאב
 טסלסוא ז;יא ןיפיויק ראפ וצ טיעלקיג פא ךד קוש ןינאה ידי .ןייעוו וצ טשטילגי; םיוא
 ןא םויש ןייק.םיא ןופ טאה גוא ץאלפ 'םעניד ףיוא דךע ןיפי1ה ןייא טאה םארו רע;ייא יוו 1זא
 םעל םיא רע טפי1ק ראפ בור; ץיא טאה רענייאינוא טינ ראג םיא טצינ רע טי;נ;ונע?
 ןרפ טיענאב טינ טלע;ןייק שורשחא טאה 1זא טלענןא בורג"ןילןיסיש ראפ וצ ןעעיוה

 טכאלינ טינ לא] לארשי ןעשא;רעל זא ןיגיליס ראפ איד ריסא? ט;אח;ןי יג אה נוא ןסה
 נוא .ןיפוריג טא;באה גוא לעסיה םעךוצ ץחאעינ ןיבייהיג ףי1א ן;ייז ץניוא ע;ייס :ןייעוו
 עסירפש ראפ ך :בקע!ןופ טא; רעל טי;טייסש ראפ גוא טינ טהען טאגטגאןי;ץבאה
 ע;ייז טיס טלאווינטי;טאק רע רעעא ןירעיורט טכאסינ גוא טנינייפיג טא;טאה לאלשי
 םניד־ינ ןינאה גוא טגדלש ראפ ץבא!;ד יידי רא)ןךנעל ראיפ וצ ץראה ןיפ ןעקנאדינ
 ייז רע טאה ארומ תסחסיראנ ץראה ץצנא; ץסיס טי;ךיוא .רצ;לכובנןופ םילול; תלובע
 ץקעלש יצ רעביא רא;ןסה וצ ש1רושסא ןופ לירענניפ םעד ןאס 'םי1א'םער טיס ןיגא?שינ
 ראפ ןייזעוייג םיק.ס דיד עניד טאה זפאנ רע$וג רעל .ןיסענ רעייא םיא ןילא;ייז ילס איל
 ןיא זא ןעווי;חימיס טאה רע םאוו דייר ע;יי1 ןיניוה רעל וצ רעקלעפ אד ןופ ןיניו־א איל
 ןילנעל ראפ וצ ןעייפש םי1א טי; :וא ןיסואיסראפטינ איי1 רע םעוי ט;ייפ עריא ןופ דנאל
 תא סאוו קלאע םעל ויצ ןסה גוא רתפאו ינדיס ז16 ׳י^עמ יד ןיסייי טנאטיג טאה טא; :ך
 מ^<ץ;םי1רא שוריפב טינ קנואוו םעל טיסי ראנ ןיטאלטינ זיא רע גוא ביוטש וצ ןיכילניג
 -ץתסא טראוו סל הץנש ןיי0'ן;ךא; רפ לעוו ךיא ש^ייס זיא רי.דסא רזדסמ ןופיטפירשיגסל
 םונרס רל ינדיס ףרא זיסיא זיא ןסרא;ןופ םימשיגץייס זיא רורל יס ,רתסא ףילא'זסלא זיא
 זיא 'ןס רעל תרחסס זעה תובשמ קוסן> קא טייסיש .ינדיס תויתוא א:צ1 אליס םע טעור
 תא ןסה טראוו םאל חם=!'גאז; קרל;א םעל ץינ וצ 'טרעהי;ףיוא גוא ןייאוויג טרעסש ראפ
 ןסה טייסש סע גוא ןסה םעל ןננאהיג ןעס טאה חסע גאס ץרלנא םעד ןסל ףיוא זסל קיא
 זקר ץיא חא ןיעה ,ןמה ףיוא זעל ןייא חא ןסה,םי1ב םעל ןופ ביוא זיא שטייס רעד ץעל
 תואיבנ רעיךפךא;איבעב .ךעשי טאל .םי1ב ןיראך ןייא ןופ ןיזעווינ זיא יז ךלת רעל ףיוא
 ןיסקוב רעל ןירעוו ןיביוה רעל גוא ןייג ף.י1א טעוו ןסיל חא סאל ןיראל םעל ראפ ט^ק;
 רתסא הלודנ רד וצ ןיי; ףיואלאז יתשנ ןילאד םעל טרא םל ףיוא גוא ינדיס חא סאל םיוב
 ד^יייפ ץבדשנ טאק דייר עז^לאפ ןעסוג רפ טאה סלו שורושסא רעל :הקלס טסייה ד םאו\
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 רתסא תינעתל תוחילס
 .סו^? ןתונד? םוינסיללי םניטקהל ויפ רעפ .םזוכע חנמ םלכא? ןשיש?
 שונאמ התיבשא םהיאפא יתרסא .םרבש דבאל תרנא בותכל םי?9ה ר*
 רפת 'לאו תירבל טבה קחר .,ךרעצב ןויכ?:רמ תר!ןיה יבאלס םי0חק :םך?ן
 לע הד םשתנ .,ךרעומו תונמלא ידג? שבלתנ הש־וומ ,דעמש .הקץזוהל

 עידוהל רהס .תשובחת ויערמב ןלש רוזא סש י?שת :,ךרעזו ךולה דןלתו השאר
 ל# ארק םוק .תשעתהל םדו;ךל המ העדל ץח; .תש^ני תובא לפכמ ינשי
 רחאל ודמל הונינמ .רפס !שלבל השענ רשא ט־ט םתור :תשעת:ילוא ף־הלא
 :יפאה לע בשי קש סכר .רפסה תי? תותלד שיקה שיק ןי .רפהל סע? הרז;
 זע דל שולחל בקעל לוק? .םינפבמו םימ? השלש םימ;וינפל תוקועת ץ?ד
 המ : 'םינב לע םא יממ יאב:ןפ םינובלעמ ינלדמ לאל הנומא ויד .םינפ
 לשל הי .יי לא םתעוש לעתו וקמ* םלכ .ינברו ינתיא ינ? הלא המהי הלא
 שדק ינטק םה ובישה העור :ינזאב ,ךזה ןאצה לוק המ .ינפל ליאש אוב? ןוינך
 תובבלשקבר וימסר ודמ?ג ןונה .ערה בראמ חלמל יחוקל לצ,ך ה: .ערז
 רעו?צעןי}םייא רלףרא ןיזעווינ הע־;ט ףיז טאק רע זא טלאזןנעך .טך3דנןי1ד? :ןא טפאזק
 איל זא טנייסינ דע טאה לב? תול; !יא ןיי!ןילאז לארזקו ף ןידאוור רזגנ'חא םע םאוו טייצ
 וזא ןירערו טחילי;0י1א טינ ןיו2׳ ןילעוי לאל(קל איל בוא ןעןנאנינ קעווא ןיוע חא טייצ
 הדועס רעל ןויפ םיד? ד ??׳יווצ .לור; ןהב ןופ רעליידקאיך קא טליהי; ןייא ףיז רע טאה
 חתמי ילסס רע טא,ד קזעוריג םךעד;א ערעד;א םאי ןופ סנייא יחא םע זא טידןשיסאמ
 טקאסינ םי1א בוא ןיפאזן׳א? טלעיי אד ייא םיא ןופ םאוויזקלקמה תי? ןופ םילב איד
 ןזתע ןיזי םאוו קלא? םאר :יי1 ןיזקיווצ ןייט?׳ וצ ןי־וקיג ךיוא זיא ן ק ןק רעד גוא ץראוזינ
 יז ןיזי ד ןדע?ט;ע רע?יא גוא יי1 ןיטץיס וצ טראפזקינףיוא לומ ןייז רע טאה ןעוויי חא

 6י?סס יי2 טיט טאה רעעעןק? ר? .יד ר6 ץלאצ? טלאו,וי;טאה 1? סאוו ןשוד ןופ׳טבאה
 ףיא ךי1א טנאזי; טאה גוא גגופאה רעייז ןדיל ראפ ןי?אט אוצ ףד3 ןיביר?׳ יצ ץזעווינ
 ץבאה םינזייס עניליימ ף :ועענעדינ רעיל טיטנעט ןופ ןירע^זש ראפ :וא ןנעראע י״ למז
 ח סאון סעל ףי1א קוק טא;רעסערא? רעל מ?אחג ץבאה נוא'יירןן׳ינ טיט ט;ייוויג רטיב
 אד • חעזיייי-י יעל ״ תרעי??׳ ראפ טיגטסלא{ :וא ןיזעווי;תדב תך1ב ידי טיט טסאה
 דיא .ןיטאיוקי;נוא רעדיילק ה;!;לא טיילקינ ןא ףין יז טאה טועלילטאה הר1ת עטבראיג
 ןייא טאה אי?;ם וה;לא :ןעיופ׳י: :וא ןעעואני;זיאנוא פאק״ריא ףי1א ;א״יג יז טאהטנאה
 עמ1ט טאה נוא ןיפאלי;דניווזקיג חא רע.טליקיווי: ןך;על עגיי1 ףי1א קאז ןייא ץפ טרונ זא
 םעל וצ טלייאי;טאזו רע .הלובטה תרעמ רעל ןיא ןייפאלטי םאו;תובא יילך יד וצ ןעווינ
 ייטט׳ ,ןבאה וצ עיז ןיא ןופ ץפאיזק וטסוט סוראו;טןא!י;םיא טאק גוא וני?ר הפיט ,דעויו
 טכאטינ חא םוו םייד ץפ םזרוח םעך :ן'עק;יך? ףיזרעטעוו רעטאט טא;ץךוציירזק ״ץא
 יעל 1¥׳י? י^ייס יע םאוו ינדר1ן םער וצ\ךל.א טאה לאל!ק:ך ןענגיילב וצ סואחראווינ
 ןאק,הרדנ רעל ףא;וליפא זא טןירעלינ פא היארא ףד ייז ץבאה העי;טאטזק ץפ.טלי'יצ
 2ףנ ץפ ןעוקינ סיורא חא סאה י?ךןט יעד .ןייז לטנמ ;וא ןדעזןזק ראפ םע? םער 'ןמ
 םא !ר נוא קאזא טיט טקעדי;וצ ףד טאה גוא םיפ׳לדט ית? ץפ ןדי!? יד ןיא טפאלמנ זא טאה
 בוא טטאסי; טאעןי; םי1א ףיז ראפ רעד;יק ע;יילק טאל רע :טצעןי;ט׳א'םעי היוא דזה
 טאק רע .ןם,ל ןופ ט;עק אד ןמיס וציףאיטי בקןח ןופ הלות לט םעל טיט .טרעננוהיג
 דןאט ־טאט׳ ץפ ליצט ףיט "11י1?עב וצ םיא טא;וצ !יטלאלנ תיורא תמא.טיט טנגזה ענייז
 ןע;"1 זיסיי!עלא ץפ :רעלניק איל טיט רעזןומ איל !ינאל?׳ ףיט טעוו ;וא ןעטוק:רע טעמ
 ץ?א!ר עיא • טייל עסי1יג עגיימ נוא תובז־ עק,ראמפ׳ עגיימ ןופ רעלניק איד ןענאטטייג
 טאה ןמוקיג חא ץנאלק םל זא טאנ .ןעןנאגינ ףיורא 'טא;וצ חא יירוקינ רעיל לירפ׳ינ
 זדעוררל :ןילעי1א ע;ייט ץא ףאז{׳ ןופ ךר ןייא ראפ םאר חא םאוו 'טנער״פיג גיעיוועא רע
 ןיטע? טא;ךד.ט׳ךוק ערז ד ץפ עגיילק אך ן;יי!םאד טרעפטעי;םייא טאה וגי?ל הפיט
 טא;רעץטעךא?רנן רעל .ד;ייפ ןימיב םעל ןופ ןטטינן;יד טי^ט םוצ סאוו יל ליצמ יד ייל

 טאה ׳ר •-ש^
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 ה?רל וידלי עיקוה די" :ערקד ר־־םהת^ ל^דןלק אדןגפדמ.עדיא£?יד
 0קן .הלגמ דרא תיעיב־ןהו תומא שלסי? שיא שיא .הלעמ? םהילאנ
 ףקות רתסא בותכתו :הלת ותואו ימ לע בישה 'יתוא .הלתת ו־#ף חמ1ןף הזח
 םסוני 03.םידוד הסמל ולבקש המ טיק הלעמלמ .םיךוהזק ללהב? **ךכל
 ׳י־י ו** :םידוהיל דומע:הלעהן חור תאזה תעכ .םידיהםמ יאלפ זאכ םסרפל
 תבחרה רצב ונע?* יהי{* ינגע ונאךכב :רוא הארנ דןךואב םימ רוקמ זןמע'יכ
 ׳י־יינ* "ייכ :רמאל תרבד רק׳אכ ינדא הכ אנ לד;גי התעו :ונתרעה עסשו ונעד ונר
 קוצי ־0 ןועמש יבחסח ע םוזיי ףזננו וניתובא דדלאו וניהלא נ■״ ם׳ע דסיינ החילב
 ךמע עורזב תלאנ .תוארונ זוע תעדוה םימעפ • תואלפ ה&דע לאה התא
 .םינידמ ־ורועל ומוקכ בראה :תואולסס יחטב םהידע תייח • תואלתמ ׳ ׳
 ירכ?"תאס יפילח .יםינודא ינגל לוקשל םמז .םיתע י!ךופ תירכהל הןן1ו

 *םילקשנ תש־1ךו תודיחעה תער: .םידקהל םהילקש תךדזה ךיאלט :םינדא
 סדבעב הרע הכסמ :םידקפנ יחתל תומל םיחוקל .םידקוי בהלל איצמהל רבכ
 םהיניע .םינפך לכב םישקומ םובבס .םינ?נו תונקונק זזרהל ורסמנ .םינפל

 טאה סאןו םעל ףיוא ןגיירר וצ טדעע־ס לוכי33 טא$ גוא תונקלר ץי! טציזר רעך ךיז טאה
 הךי!ג רד ץפ ךוב םעל םנעיילנטאה לאר^ף ־ןלסןייא חא םאו ו טא; רע־ז זא נוא ןיפארטי;
 ןופ רעדניק איד ןע;נידד'טמאםינ טאןד י־ןוהלה יכדוס רעד :ןיקיר וצ דלא3 םיא רע טאןז

 ןיצילטיא ראפ ה:לת רעד ןופ ןילייא ייכל .ן3י1א ןופ ןעק רעסאק ךחל בוא ןיט;וא ץפןקק
 ה;זןיס ץיא ץףאו;ך תא רע סאו; י3ךר$ רעך .טזא^י;גילייל לייא עטרעס ד נוא רעדגוזאג
 ,טא; וצ ביול טער; גוא טיי־יפיג ךד טאק גוא ן^ה םער ץא הסקנןייא ןהעקנטאה ־ר($ך
 םך ן3יךזןת;טא;ר רזייא :ןג;אסי;רע טא? ן$ק גוא טלא ןייס ףיוא טצעקנרע טאה ךיש
 ץ3אה לעסיה ןיא ץ3רא.ללה טיט איולטיס רעל ץ3י1ל וצ הלגס יד ןע^עייל וצ טייקראס#
 קייצ ןייא .ךיז ףי1א ץעוויה למקש לארזעי ט;ייכ$ יל ק3אה ץסניוא סאווסד טניטסעעפ ייז
 ע;יי1 ףיוא תודע ןינא* יד םאוי ליאר^י יד ןא'9 וצ רךנ.ואוו ךילטניפע קצייה ףי1'א טאנ לאז

 :םידוהל איד אוצ ג;וטיר? רעל ןילעזעז^ ףי1א טייצ רע;יס4ייה • רלנואוו
 טאק םארו לאונקא יוו 1זא חא םע א$ה םלועל ריד טיט רא;חא ץ3ע} ע9כעך סאל ךמ יכ
 רןץא ןיא .ה;יס# ךילייה ןיד ןופ טכיל ך ן!דען ריס ץלעו; ןיסראך׳טי;רעה ףי1א ץיק
 טרעטיי־מ רעו זנוא יפסאה טפא#ג>א ןיא .ףליח רעז;וא ןופ טא;ז;וא רע$טנע ץפור
 ןפלעה ז;וא טסעוו וד זא דנוציא נוא.הלפת רעזגוא וצ רעה גוא זנוא גילעןסייל ריס ןיסעב
 * ~*״,י ״־ **4* ״ י״*״ינ טסאןר וד יוו 1זא טא;רד ןופ חצ רעי* ץרעוו סדיך טעוו

 רע טאןד .ןז^ולפ ץחור יל ץדיי^ ראפ טלאןוי;טאה גוא גירק ץקעו;רעך אוצ ןגאסשיי
 טרעךנוה ך ן;עקטנא ז^ורו^הא קראה קיז ןופ תורצוא אד קא ןינעע אוצ טהאדיג חיב
 ןעס גוא ל|כן^ד תיצסס ןייא רעעילטיא !עויינ רל;ק ןי?א;ד לארזעי ך סאו; רעעלין רעט;עצ
 עלעיי:טניראיויג וט?אה לאי*עי ףאזע ע;יד :ןעזן׳ס םוצ ןילעיו;^ ןופ רעך טנאסי;טאה
 " ן9וק יצ יד ףי1א טייר3י;ןא זיא םע םאו; טסואווינ טהאה וד םוראוו ןירעדעפ וצ םילמע
 איד טיס .זי״פ שאר יי!ףי1א ןעעירב אוצ טלייאיג.טהאה אוד סאו;לא%י ט^ראפינ גוא
 םיו לאר|קי ד נוא.ןזיה ץפ רעייפ קנידעע?י3 םעךוצ גנוט׳על ראפ ןייא ץפייבנ וצ פילפסי
 תי1בע ןופ גנוסיג סאל,:ןרעוו טקניי1י4 ק3על םוצ ץלאז יי!ץראוץ1 ז^ונינ ןקי!טיוט םוצ
 טןפסנעי;רי1יא ייז ן;יד םד ר^יא רצ;לנובנ ןטייצ ץא טנילי;רעילפ ןלגאק ד לייי םילובמ
 .םיקילצ טיס םיע^ר זיא סל יסי1ב קאס^ ץיוו טיה יסיוב ענילילקדיי;# 2א וצ קראמיג
 ןגיוא ערעייז ןי־באק לארצד יל .ןסיד עלא ןופ ג;ול3י1ר^ טיס טליננדי;םורא ך ןפא$ ך

 וצ 'ר •"שן0
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 וא* קיה הקילצ .טולשל םיייוא?דןפה.נרופ :םינפצ;לןרתסבוםילוח הל
 ת(^ : טולעל םינטשאב םע ינד .םולה טא,ל ינ$ עלבו עלס ..טולקל

 • ד*זנ וחצרנו דרשה דרוש .רעמו עלס עש:ףרות .דצ לכס בתבן
 אל)םושלש תיאלקסו .םועבק תורודלו תוחמק ושע :־ך־ןנו תפצ;ףחסנ
 .רסל :םועבק ה© לע.קקח;ר^ינ .םועבט הטטלו לעש?'ומכס?'.םועבר
 דעל תך©וע םתק־ןצ .םיעישומ חמקה הקלהו דוהי .קיעשופל חולסל דז
 הזח .שדקנו ארונ ך?של אנק :דע?1נל ריזהל םלובכ ולס םיעושעשל
 תינ $?3 םמדו םסיק.שלחלףל רישל ץכקונידרז .שלהםלש ףמרב
 אוצ© .םימלוע תעושת אלפה ונתא .םימד ןתואב תוארונ התושעבו :ש־זקס־ו

 יםי'י ולסל* :םימחל אסכ לע בשיי ךל© לא .'םימוחנתו ר$ובזץ$־ן י
 . . םלשמ רנחמה שש םותח *ןיסבו ק״רשת ם״נז דסוימ ןוןיןת

 • דגזא םלעת לא םיאכנ תעושל.ךינפ ונילח רפסמ יתמב

 םדהו רומ •ימיבכ .ךנועמ ימשס םתנחת'ב&רה ־ ־ י

 ןדאמ םתעוש .בשוי'התא לאירש? תולהת :ךינב תעשוה

 ךלנן־כ .בשחמו םך(ךמ ץחמיל

 זמ זיפ ילונ יעו : שעני;ךא? ־יא© ןייד ץא ןינרא} רא© ךין ץ-אה :וא ןעעאהינ רד וצ
 ץראווינ טידמינ ןא זיא ה:לת ןייא גוא ץניטלעמי; וצ טניי© ף ץא טרעה רא© הלאווינ זיא
 טא׳ל םאמ ן?ה ןופ םי;? םאל ץ3ךאד דא© וצ ;וא ןי©ראמ וצ .ןיפאח וצ י;נאה ״מ םער
 ט׳ת9?ניפ טיס לארשי ןופ רעץלק ד ;וא טלעוו ך ־יאןרכיא ןעמינילשיס נוא טסעדאי
 עקראטש ץיא .ןטד עיא ןופ ןעווי;ןיכירה׳י; יחא תקא טיט םורע :ץרעטצ;יפ ראפ א3
 רברר רך .גניטסע© ןייא נוא ןיי??׳ רעןנרא??׳ ץיא יון טציס׳אכדיס טאה טאנוזפ םליה
 ץ?ילס ןייה .ץראווי;ן;;א6י;ץע;רעץ;ייא ץי! ץא חא נוא ןמאמי;טפיוריג דלא ויא םה
 ן;;ור??׳י;קעמא :וא ;יטי;?׳ ר© :וא טציילפ ר© ןיא טגאןינ תוליכר ריס היוא טאה םויו

 טכאמ? קוח ןייארא© יד ןייואזל גיכייא ףי1א נוא טכאסי;ח1זוט(ע ןי3אה םיבר ך • ,ירא";
 דאז ד יעה יא? םע זא ץזיוןי;סיוא רנןי־ו© יי!ןיכאק םיקוספ ד עה׳שאח ןנעייל הלמ יד
 לאו; !ייא ;וא הלות ץא לאזן יימין לא© רי© טי;רע ?א לא? ידד ראנ ןדעמ טכא״חנטי■

 ץי??׳אב טלאןוי;טי;םי;?ר יד ץ3אה לא© רי© ןד ;דש טעמ הלמ רךםיסנוא ל^וטוע חא
 וזחמ הדימ וי3א|ל םינ?ב יד ;וא ןיראיייג טקסומ ליסיה ץא יי] ןמ ימ .הלגמ ועד־הרא
 םער ץפ רקסכ טךאוו םעל ןופ טנעךפינ פא איי] טא,ל יז .הלנמה ת*חרק היו!;רת£א *
 לא!ן "עצ זיא םאר תאז ביתכקלעעתיזמ "3 טייז־ש סאל רפסכ ןורכז ר4ז ב1ת5ע06
 אוצךי1ה!יאט;אהןייל :ה?נקיד חאר?ס3;ואלאוט?׳ץא ז יא םאל*"ן.הרמח!
 ר״סא ה?לזן יד גוא ינךךס.ידיהי םד טלעטס׳י;רע©לע!ל וטסאל םורד ענידניז יר ץכעגראפ
 רעד ריז -א1 ןעמ ננואייה רעל ןייא ר© ני3ייא ףי1א ןידעש ץ3ייל3 לאז ח1כדצ ער^דלא
 וד דייג : יאישיע;ע?לאלי;יד וצ ץועיו טקניילי;לאן תוכז רעייז.ד4 רעיל ץא ן״1*
 יצחא םילשורי ץטלאנןיימ ןיד העז .ר״ינילייהי;גוא רענימראפ יד ץגעוי־ןסאניזיייחפ
 רף אוצ טעמ נ4א!ינ ןייא גיאתיא לעעאל עזןיד©8׳ רא© ערזניא .ץסאר? א,צ נ,א טרי©
 עגיגייא וייא חע^יאיי ךאס ו׳א םיס;עסיורנ דיסל טסוט אוד איו 1זא :'ץרעוו םעיינאפ
 :םימוב ןיפ ליט?׳ רעל ףיוא טציז םאמ טאל וד טסייוט גוא גניזייל רף רא© ןחפי״צ! הייה
 .ןסעכ רעכיא ךיד ריס ןעוט דנאעס אל מד רי? םאמ טייל ניצ;יוו םער 0* 4־־ י״מ3
 ר© טינ ימפיאז ןא1ן הןוס׳ח ןעהיק םאוו ר?ך>דל עני?אן3 וצ יד ץפ יילשינ םער וצ י
 £עי9'ל !'א א^יו וזא גנינואוו ןייד ליסיה םעל ץפ טעלינ 'רעד םענרא© .רעי1א'ןיד ןלייה
 לאל?" ץפ ביול איד ףי-.א טסטראוו וד :רל;יק ע;יד ןיפלאלי;וטסאה ■ ^ י ~ק
 טאזל דניאוו ף וצ גנולייה ןייא .ץלעה וצ נוא ן״ע;ר© ר!ן טיט ננאענ



 רתסא תינעתל תוחילס
 והיפ .ויניע שיטלה ביואו רצ :יתמכ ,בש!ל םהדנו ביטיהל
 .וינומה 1להק דימשהל ולשב תשע .וינע ףואשל רעפ
 *וסונו םירצל םקונ :יי"" ויגותשגב תרח דבאל למ
 ולתוה וינינו םחול .םיבוהאל חט םתדמ תדדמ .םיביואל
 רשא םוי :'י״־כ .םיבוחת וחוח םיגד תזורחבב.םיבלצומ
 תדה הפלח .םירוצנ םעב תישל החבט '.םיררוצורבש
 ןכבו :.״ םירגומ םיסבומ ומעוז ופעלוז .םירגפ ולפנו
 י•• : •ז . •7. ־: _ ־:: •ן? .זז?

 םיכד .הסב םומש ימש דן־ךוה .אשנתיו ךמש הלעתי
 :ית־ננ,הםכמ ךתלהת .דיספאו איג,הקשמל םינותנ ףממוריב
 אל,לחי יכ ךתחונמל ונבישה .רצב הארו התע ונגיגס הניב

 רבעהו הלפת עמש .הליחמ ונל הבית דאמ :יתמכ .רצמ
 .הלוצמב ךילשת וניתונועו ונתא ומילשו וניצקול .הלפת

 ׳ונו ךדכחר רוכזי .ךלמ לא :יתעב ,אלכת אל ^£01 ^£1?

 זומתב רשע העבשל תוחילס
 :אד ןא ןעסמייה ךאג רעד ־ךיארוק לבל דסח ברו חב םיסא ךרא לא .ונל חלס םנאז ןעמ

 םייח רוקמ זןמע״יכ :ץראב הלהת םילשורי תא םישי דעו ןנוכי.דע ול ימל ונתת לא
 ׳טיבא □"רכ:ונינועב ונמיכנו ונישעמב ונשוב וניהולא :רוא הארנ זקואב

 _ ז • ! ״י • * • • * ^ • י • •

 קגיהיגאכ יצ לאלשו עזקפיוקינ עגייל הקס רל ראפ האופר יל טכארטיג גוא טלעלעעיג רע
 ןבייא עגיי!טפראשיגמאןד ןלמ טגייפ גוא רעגיליילאכ רעל :קצ ע ז אל וצ ג;ונ1אוו רעיד בוא
 טקגיידב ךיז טאל רע.יכדר$ ויגע'םער ן;גילזץ יצ ןייא טראפשג ףיוא רע טאה לי1ם קלנוא
 עטביליג יד .ןשטנעט ןופ גגומורב גוא גגולהאז ןייא שהא;' ןגיליס יפ יצ טייל ע;יי1 טיה
 ןייא טסיביד טאג:טצירקי;םי1א קהפיושיל עגיי!ןיא יע טאה קריל ראפ קלאס וצ לארשי
 קטקאיי; פא יי] טהאה וד.ט;ייפ עגייו יצ רע^ראינ ןייא גוא רע;ךיילאב ענייד וצ רעגעעער
 טיזבקקה רעהייכהיש *יעד,לארשי.ע^ביליג ך וצ טגיליווהומי; קבאה ייז יוו1זא סאו;רעיל
 טקעזקשינ סיוא ןיועוו סוו שיב ךאלזיפש ד ייי 1זא קואוויג קגאהיג ףי1א זגד1 רלניק ע;יד
 וצ עוטבאלש ןייא טפאקינ ןבאק רעדיילאב יד םאע גאק> םעך:ערעך;א םאר רעב יא סץיא
 קראוו׳ינ קטיב רפ חא םע .ליפא ץראווש סאל יוו טיהיג ןניי!ייז םאו} לאישל ד ןיא ןא$
 וצ טגיראמג נ יא טעלימאכ קלאיויג ןענייז יי] .ןלאפיג טי1ט ןעגיד ייז בוא לעפא? רעך
 קיל .ןבי1ה רד גוא ןעו?א;ןיד טביוליג קראוויג זיא םער טיט גוא :ןער וצ גוא קטאלט
 עגעטיוטז^ וצ יל קבייה רד ןאזקיג 'טקאק וד זא טקעיאב ןעלק יח עלא רע?יא טאל בי1ל
 טלעוו ד ירא}טקעלאכ טאה ברל קיל .ןטעך$ וציקואווי; טרעפהנעיג ר?יא ןע;יי] סאוו
 תיב םעל ג;ואור קד וצ םוא זנוא רעק, גוא ־זייר ערעעוא יימ^ ראפ זןעלק;ייו עריא טד?
 ןיי1 לה1מ ק־ועק רעיל זגוא טסלא; :קפלעח יצ ץרוק טיי; חא טגאס ןייל םתאו; שדק$זך
 וטהלאן דגיז ערעז;וא בוא דני;אד ן"; קעווא ךאס גוא טעביג סאל וצ רעה.ת1ג1ע איך

 ־ ־ :ןידייס ראפ 'טינ ז;וא'ןופ וטסלאן תונקזיכ ןייל־שעגעפיט רעך קא ק$ךאינ
 טלאז םילכורו ףיוא קד ללפתה טצעזיג ךייא טאה טא} םאו;םירטוש ריא ול יםד ינחת ^
 בהל קיא רפ היל^ורי קאסינוא ןיהייבב ןא טעו;"רע זיבןבע;טיגיגגונייויש ן־ךכ ריא

 ץא ׳יד ם״סקס
 י



 זומתב רשע העבשל תוחילס
 זגיתובא יהלאו וגיהלא ב״א *׳!דסייס החילס

 .תודירצ וברןומצע תחמ .תחןאודבן ונינוע בורי1 .תיהת ריתי ךל !ןנאתא
 • הריחבה תיבו?'ונילג :תחולה ורבחש? זומתב ־ישע העבשב יכ
 זומתב י רשע העבשב יב .הרוא ונךע3 ךשחו .הד!? הרזגנו םתהנ ונגד
 ותסמנו .לכיה תיזו? הניבש הררבו .לכיהה וניביוא יסרד :הרותה הפךשנ
 ריעמ ונחז :לכיהב םלצ דמעה זומתב ישע העבשב יב .לבאתהל םיד ז ד!3
 העבשב יב .ריעבה חב שאו ונשושמ הב־ח .דעצו בל ונמ דכלנו • דע לא
 הלבו ןתחמ למנו .דימשמה דצ ונשדקמ שפו? :ריעה העקבה זומתב רשע
 לטבי זומתב ישע העבשב יב • דימשהל ונתנ ףונסעכןעו'.'דימצו הלעעא
 םיללוע תויהל .חבאל ונילע ביוא ףלשיוברח .חבשי דוה לב ונפ הלב :דימתה
 קושל ונדרמ :חבזו הלוע ולטב זומתב ישע העבשב יב • חבמל'םינכומ םיקנור
 רשע העבשב יב"• תוניקל 'ונלוחמ ךפה;!' • תונפ לבב ונרזפתנ ןכל .תונועמ
 רמול וננושל הדמל ןכל .תונושל בירמ'ךינ$יל ינרדס' :חונברןר ולטב זומתב
 ילב ונדפ :תוגוע וגל ומדנ זומתב ישע העבשב יב '.תונמהל ילב ונבזע .תוניק
 ישע העבשו •החש יכ ונשפנ'האר רוצי• החנא ונב התבר ןכל .החור אצמ
 טאל סאוו לאיגקןייא יוו חא םע ץמלאסאפ ריד טימ חא קבעל עקכעל םאד.ד;אל ןיא
 ריזה טא}ךןנוא.ה}יכק ע;ילייס ןייד ןופ םביל יד ןהען ריזנ ןלעיו ןמראיד/טינ רעל ףיוא ןייק

 :דעז ערעלנוא טימ טמעק ראפ ינוא םיקעמ עלעזעא טימ קלטמ ןענייז
 יניז לי? עלןנוא טימ־ןקטנעמ 'ןופ םוטא ןופ רפעקא3 טאנ'רד וצ ןעקוק ירימ ךל ןנאתא
 טקואמק: לאזןמסועל ךדי ן?א!ל תורזננעצפיז ד טרעויק;לא^ממננח ויז ןיגא^ 'י
 ]}ייז רימ':תותול ך ןיךאו;י;ןי;אןב וצ ןעליי! זוטס3 ירקע העמק 'םוא םוראוו יילקי; :וא
 תמתחי;ןי1ק חא ןיל רזנוא.קלק5התי3 םד זיויהטליייונ רד סיוא םל ןופ ק.אווין';ייניךמ ראפ
 סוראו; טניל ד ז;וא רפ ן־ואעי; רעקצניפ חא םע נוא ןראווי;ר!ע1 ןרזע חא זוריז;ך :וא
 טרי? יצ ן'3א!ד טעיפ עלען;וא :הרות'יו קךאווי;ט;על3 ר? ןיא יחמת? רקע הנקמ׳ םוא
 לאקזאטעל ןנייזיריס :וא ל?יס ןיפ ןלק/מ יו ןופ ןיפאלמזא זיא העמק יד :וא לקיס סאן
 הע?ק םוא ןעו ןדעינ וצ ץ3ךאך רפ רצ;דנובןןופ !עאה רל ןיא טרקמועי; רליא קראו ו
 קבאל אייג :יפיה !יא םי?ול:תלמע עלמעלפ ןייא קראו;'; טלעמיקי;חא זומה? ריקע
 ןופ חאו}';ןעונואויצאב זיא םט :וא ערעד';א רעל וצ טאקק ןייא ןופ טיילפק ראיפ ז:וא
 ץיא ריא קא טאל רע קואוקנ בורח זיא עלקמה תיפ רל ריילפ רן;וא.ג;וי :וא טלא זעא
 קראו;'}ןמונינ ןייא :וא ןיםלאעק יצ חא זומת? רקע העבק םוא ןיעל קדנוצינ ןא רעייפ
 םיא טאה םארו רעדיילאב רדזעלקמס תי3 רז:וא טקירא;רפ טאל רע:םילקורי טאטק ף
 :וא ד;אנ סורא סאל .הרנ :וא ןזרזל ןופ ןילאווי:ןעקני;קעווא חא םע :וא טנילימ יראפ
 קניליז? רפ םוצ ןלאווי;טרעמנעי;ר־חא ריס ן;יי1 טעואצ רלרד ?אק ויא לייע.ליךע;;יפ
 ןיראווינ ד;על רפ חא סנקדימל ן3רק,רען ןי־ואעי;למל זיא זוטת? רקע הע;ק םוא ןעד
 וצ ןיגיוצי;סיוא דועווק ןייז ז;וא ףי1א טאל טנייפ רד .בי1י :וא טייק_;ייק עדא ז;וא ןופ
 זעל בןוטנעק םוצי טיילפי:ןא ןעעי1 רעד;יק ע;יךנע;יי1 אך :וא עאוי אף'זא ן^כעק
 רה; :תינלדק,ןופ ננוטבעק :וא הל1ע ן3ךק ןייא ןיראווי; לזגל חא זומת3 רקע העבק
 טייר?ק רפ רימ ןעלייל םעל רעליא לימיה ןיא טעור םאל טאל וצ ט;י;ע?קי;רליוו ןילאל
 יקע העבק םוא ןעל נא:ק וצ ןי־ואווי;טועק רפ חא ץנאזנ רז;וא .ןיקע עלא ןיא ןיראווינ
 ;ופ עלק תמלזנ רד רפ טרעקי;־א ןיבאל דימ :תונל־וק אד 'ןילאווי;למל ןע;יי1 זוםס3
 רימ.ת1ניק ץנאז וצ ןעלנוצ עךז;וא טעועלי;טאל סל עלל ןיקל :וא תורי?ר טימ ןע;;וצ
 ןבאל זוטת? רקע העלק םוא ןער םאק ןא :וא לאצ ןא ליפ רעיל ןיראווי;ק;אל רפ ןעליל
 קאפי;טי;'ק?אל רימ :וא ;ערוי? טיילפק ראפ ןעניי!רימ:ןאז}';ץלא סאל ר;יז איך זלוא
 ערעזקוא העז רע?עקאל ח.^וצפיז ןייא זל־זא קא טרעמינ לין טאל ימורל טייקמיירל קיפ

 רעבייל יי ׳ר [•םת־
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 זומתב רשע העבשל תוחי־ס
 ־ונתנ ןכל .ןוסא ונב התבדו ףרוע ונישק :החסנלו ןיששל ינל ךמל המחב
 החכשל ונל ךפה זומסכ רשיע העבשו • ןוסאמ ינצלחן ל האר .ןושפךו הסשמל
 תינש זץךי,ףיםות '.המדא תווצקמ וניתוצופנ ץבקו .המיר ןכוש ונעש :ןישש7י
 העושו םויל ונל ך$ה זומתב '־שע העבשו • המיק ןידל רמאתו .המייא תונקל

 יינייי ל* :המחנו
 ךיאנשמו ןוימהי ךיביוא ה?ה יכ :לא טוקשת לאו ש־וחח לא ךל ימד .לא םיזאא

 'יי ׳■ס!'א םחינ :עיפוה תומקנ יא יי תומק;יא :שאר ואשנ
 י חלס דע ייח חצנל *יחיו לדני ריבס יברב סחנפ הבחסה םמ החילס

 טיתובא דדלאו וניהלא .
 תג .יעבקו ףנכב ותיב ךותב דאנב .יעב החולש ד!ינבמ יבבב ררמא

 ורהי שירחב ינקיסה ימיצה ינסר .יעיבשל הלעו ־
 .זומזמו םומסמב םימעפ יב הברו .המב ידהב רובשל וחאלמב דעומ איבה
 ונממי :זומת הריב דא ינביא ינבייח .זומתה תא תוכבמ תוננאש ישב ולובו
 .תוהילאב וב רשע העבש? יל ילב: • חו־ולשמ תואלת י ארקמב השמה םיחפ
 שש יתנתמה אל יעורל .תוחלצהו הולש תפהב הבולע הלכב יתשק13 י
 ופא םויב תורנ; .דימעו הדעצא םחכו ילה יתדע ודדנ :תוחלה ורבתשנו
 ק לע .'דימעהל יתצק וחבזמ ץוקו ותריבע ריס .דימשהל יכרד יתסמימ
 .*וצ זנוא רעק ראפ זומת? ר|ץןן העבש םעך נוא ןעווי? ןיגיובינ ןייא זיא םע םאוו רע?דל
 ןייא ז;ואןיא טרעשינ ףיז טאה ם? נוא ןיקא םעדטראהי? ןי;אה רד?:ןילר5 יצ נוא טסוי
 אוצ נוא בי1ר וצ רצץזנוב;יצ ןיואווינ ןי3ע;י; לאזןטסנעד ריס ןענייז םעל רעי>יא.דרא1ן
 רפ :טסול נוא ריירפ ויצ ז;יא רעמ רפ זומתכ ר1ןע זךמיש םער נוא טאנ אוד העז .דרא$
 ראפ רעזניא ןייא לעטאז נוא ,יעסיה ןימשבעה ןיא טעור םאוי טאנ וד טעבינ רעמוא םע;

 :גגוטסיידט נוא הליה ןדפ גא$ ןייא וצ זנוא רעק.ראס זומתב ר#ע העב#
 זיא איז סא־ןו ר&מעסג ןיפ טנאה רך ןימחו ןופ ןייוול טיס ץועז$יב אימ ךיא ילנב ףךמא
 ןידכ טיט זי1ה ןייז ץא טנירא^יג באה ךיא זא ןטסיוו ראפ וצ ריס ץראית טקי#ד
 טאה בוא ץראיויג ןיפאלט* גוא טבעמ#י; קעייא טאה ה;י5#יד ,ה>יזג ןידכ־ בוא ןי#לע$
 םי1רא זיא איז זיב ץועל* םער ףי1א טרא ןייא ןופ ג^ואיצ אייהע ןהע? ץ;י1צי4 קעווא
 ■גפציהיכ גואטגכייא ראפ בוא טסוט# ראפ ךיס טאה רק .ץירא ליסיה ןיסעכיז ץא ןע)נאמ
 טליפ רעך זיא'טייצ אד זא רצ;לנובג םעך טכארבי; טאה :#ךוח ץסעיגיז םעל ץא
 ךיילכ ןעוויכ טביוליכ ןע;יי1 םאו) םירוחב יד ץבערב וצ לא;זא ד;יז עריא ןופ ןירארילב
 גבוצייס טיס בוא טייקצנע) וצ טיס טרע#יג לא$ ייוו* #ך1ח םד ץא טאה בוא דיא)ץ;טיס
 תיב סל נירעביאה ןיי] ץא טגוליכ טאה ר? זא .ץרעךןא םד גוא ן$לוח ןיט#רנ! םעך ץא
 טכאסי;#דקסה תיב ץא ןבאול ת1גאד ןא ץערויב ן;יד טליס#יגסאוו רבידו ד ׳יאוי^לקמ
 ליףומוצייה #טייט זיא סאד ליירב זומה ןיסייהיג טאוי איז ש.0ו םיב^כ תעבגן יל ןעץיס
 איז טכא1י;יי1 ןיבאןד ןביריב ץגי1א ד סי1א סייוו# רעך ריא תא טצייהי; ריא ןיא טאה ןעס
 ץאדביישי? ךימ טאה בוא טגיללו#ראפ ריס רע טאה לאז^על ן^ךפןייא לימ יז טכיימ
 איייז סאוו תוי;עךופ איילרע ן־ןכיפ ד ףי1א ןיצע; ץהא* ראפ ןיבאיד ייז :זומ© #ך1ח םעל
 רימ ןעכייז איל.מייסידיס עסק#י;ן$ ד ןירעוו טכייבערי)בוא טכעייליכ רעסי־ףו אל ןילערל
 טליכיתס#י;ץב ךיא םודאמ'.טייןממעל# טיס #ך1ח םעך ץא געס ןדעביז זסיקי;ייב
 ־הפוח עקילקילג ע}ילליר$ריא ייב ןיזערייב ה)!ס טאה סאוו הלב עממע# ראפ ד מ.ו ץראימ
 .םעד היוא ןערריב ךא)זיא הץב# יל .הדותה תלבק.ךאנ ףביה ןאז?י;רייא ךיא באל וזא
 ^דע# םפעז ךא;וניבב ה#מ הע1ר םער היוא ץהראיי טלאעי; טיכ ךיא באל יכיס גי^ב

 תעד ץי1 לבקמ ת1תול דלימיה םעל ףי1א ץ?אז ראפ וצ טפלאלי;ךא;ךיז טאל ר^סאוו
 ליירר ׳ *5ינמי
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 ?מ זסע הרעמ הךזפזונוהררופתה דופ :דימתה לזבב םיאלטה תכשלמ•
 .דמאס לפכבו הפיארב היאטחב התהק .המאכ הפרטנו לבוח ילבמ הלשמנ
 ןיא5 חל9רץ5'החולש :העשב ריעה העקב־לו םלהכ הירצ ,למיד .העאנ
 לע קעצת "דךיתהל הבלחו הרמצ ׳־ישבהונתינו םנושל וננש .הריתסהל ש!זד
 ףלח :הרותה םומטסופא ףלש? לצנהילע דומחת .הלהב;ובש הלמח ילב
 םיג§ רתקהכי לוכאל הדרוב םילורו .לבס המלחה רובעב םיצוצרו םיקושע
 םלצ דמעלו םמהיל? הלצ תע .ליאב םיצוקש ףנכמ םילשה די,.לכתסהלמ
 וזל וז םהיתורצ תוכומס .םינושאר םלקמ ידוה םינב םיפוגס םלוח :לכיהב
 רבא םיגוה .םינוש סיבלקעהו םיךובךה'הנישעת רשאנ םיקול .םינש המכ
 ,םיבוטר סינשל זןיאינקמב קפאת׳לב א}ק לא : םינושיאב םלבס לטבו םלבש

 יאל •םיבהאב םיכמהמ םיעיטנכ םימלועל םידמוע םיקת םיכחמ
 חא םאל קראיייג !י?אר3 יצ ןעןילתיחול איד :וא טבאטי: לגע םאל ןיוע אייז ןיבא;; ליד)
 ןיא !ידאומ;ט־זיציג ןא ךיא ןי? הז^זי ןופ טנאמ יעד ןופ :ץבא!ף:יפף ןופ ע?שרע סאל
 עקט׳גו השע; ןגעןג ןטיקאב ןיבאץ לארשי םאו}ן;י1רק יריצ ד ןעי}סאל :;וריצ אייירעלא
 תיחול יד טאה ;וא טניךאצינ טאה רע ןעיו טלאוינעד 'ריט ןופ ןיואומ;ןי;י1צי;פא יל ןעיל
 יצ טנילי; באלו ;וא טא}ןופ ןי;עוו ע;ייט ןניליט יפ וצ ןיפיאדופ באה ךיא ןעדי ןי?אר? וצ
 יצ ב'ירןןמ :אט עלא !עיגיג בויח ןייא חא םע סאוו ת1:?רק,1ים הליגע רדס םעל .לע;םעל

 יבאה ןעומ;שליל ייא חבזה רד זא ןעומ;בירקט באל ךיא םאוו הלדנ ןוב תונפלק,ך :יא ןייז
 לט? זיא םעל רעפיא ןיידא שלקטה חיפ ץא ץלעטש יצ ת1נפךק;איד תקואיה ראפ ליא
 ןיא םאו; רעהאקףאזןי םעל ןופ ןעטע:יצ םיא טנעלפ ןעט םאו;די?תןפךכ רעל ןיראומ;
 ראפ :יא טליקערב וצ :ןינאז ףני© ך ןופ ערעדעו םאל זיא םאל ןיזעווי;חא שלפטה תיפ
 ץיאוצןיוא'ו;י:ץ3יל;י;חא איז לאךשי ע?םעךוטשי; :יא עטיי# ך ןידאוויגחא יטירפש
 ץטנער 'ןיזי טי;וייא יל ןעגיל איזא טי;ףראד ןעט ואוו טפייל סאוו רעריפא ןא טנערפא
 וד ;רעט;וא טיי;םאוו ףיש ד אייי ץראוליל טקוצ ראפ ףי1א ל חא םעל רעפיא ן;;א;ינ :עוו
 יי!.נארק 'יילרעלא ץפ עוםילש ןייא טיה ןעטיש;6אק,םעל "פ דשז עריא ףלוד ףיז טסאה
 םעל ייפ :יא ן?ריח ןטשלע םעל ץפ עיט םעל ןיא רנידיילא? עריא ריא טיט ז׳עילפי;ן?אה
 סאל ץראוץנ ןיטלא?שיג ףי1א םילשיריטאטטי אד גאןנ םעד ןיא ךייא חא ןפרוח קרעל:א
 ץיפ ןעדי}טי;חא סע':וא ןיואומ;טקייש רפ 'חא אל :ץ?אן ףניה יו ץפ עטיוד םאל חא
 !י?ע;י;רק_פל אל ןפאה :וא ןע;;וצ עלעיל טפראשי;ץ3אל "!•איז :יצישאפ יצ רעטשראפ
 ץראשי;לאיי ריא טאה טלאעי;טאה סע דעל ץל וצ ריתט בלה טיט לאי}ריא עלטעד ןייא דז
 טיט זיא איז סאו; הך1ת יד ילפ רעגיטסולי;רד ץנעו;ןופ טעידש יז .ץהע;י:בלה'ריא :וא
 טרעלינ םייא חא ןיןי1א עריא ןופ טייקיטסיליג םל.ל ןע:רעל יי} !ידאומ;טניירקי:לארשי
 יעיד :ןיכא] ףפיס יד ןיפ עטועפ םאל חא םאל טנער? רפ הלות אף טאל םוטטסיפא זא
 ך .ןיל יצ םעלתט ה;י;ש איד ר3 דייר עטכעלש טיט טרעטסעלי;טאה רצ;דכיב;יא;
 ץלעו;יי!זא טעזןי;יל ףיוא טא;טאה םאל רוכאד ה,יןוו ץפ ףאלטש רעל טיט עטועלדי;
 היוא ץקוק טי; ;וא ץמא? רפ םינ? ןייט לעוו ךיא ;וא עוםע וצ ןילי יל ץלעוו ןייל ט?עלש
 עט?:יפ םאל זיא םאל ל?יזל ןיא ןי־ואוויגטלעזןשי;דל? דטעלפ !ייא זיא טלאטנעל .ייל
 ךא;רעל איל ן?יי1 רעך:יק.םטא;ןיהייהי;ןיטייצ רפ ץפאה 'םאו;אף :ץ?א1'ף;יפ יד ןופ
 ןטייפ זגי3אד םאו) רעגי* איוו וזא ןיראויינ ןינאלשי;ןע:יי1יי1 ץרא;ליפ ןעומ;ט;י;ייפי:
 םראד רנייא םוראוו טי;האיפל ןייק_ןלש טאל רל לאמא ףאנ םיא ןיסייפ ץשידנע יד ;וא
 םוצ ףיללעש םע;ייא ;ופ האופר איל חא ץיח ףלאל רערעלמ רעל ;וא ץבאה :;וליפ
 רפ חא נ;'וצישא3 עלעיל :יא ןיראלרפ חא ;;ופאל רעיל זא ט;אץ;יי!ןפאה וזא ץדעלמ
 שבייא ןילא} :יא !יטליר ףי1א יטבלאז רעפאל ע;ימ :שעמיעטצשפ יעל ןיא טרעמיש
 טעימ חא םע .רעליוב ע;עםק:אומ';ףיט וצ אף יוו טפאשביל טיסי ץבאה ד:אטשאפ ןייא
 ןיא עלא ןעגיל איל סוראו;םעל ףלא טייטש טלעוו יל םאו; םולש טיט תטא אל יל אייפ

 םעעיא ־ר ם״םןמ י
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 ׳ו־י יז־־י ךל־ ל" :םיבוט םידעומלו ןוששלו החטשל םתוימ חצג .םיבוטר תומוצ?

 (תועונת יתשו דתי לקשמב רסוימו המלש יבחסה םש ןומזפ
 •המהי ךל .ריעש םגו לבב דיב .רסמנ רשא .רסאנ העש

 עקבתו ביואה רבג ם1י ,ריעצ 'ןבכ ןנחתר .'המכ הז
 לגמ .ינורזפ שמח םויב .ףכ קופםאו'.ףכא תאזל':ריעה
 רגוסבו .דימתה .דימשה םגו .ינואצי תוחולה .לגעה .לגר

 .ינאלכ ותצעמו .לילכ לכיהב .לילא םש־והו י .ינאיבה

 .לחתא דאמ :םיי .ריעבה שאב רצ זותדו .החנוה החנמהו

 .י(עע םגו י .ךעוד רואמ .ינפחד ידש"םויב .לחלחתאו

 .ינפטש תלובשכ .ןופצמ .ןופיפעהו .ינפנצ רודכ ומכ

 .יבגשמו.יבל דוהי :םיי ,ריעשהו ריפצהו .־ח הלע .דיצהו

 .ןשוע טוקל קדהמו .ינלעהו ינחמש .י

 .חקפ ןיעו .ןשבהו למרכה .לומגביעהל ,לובזתיב הנב

 .רעבמה .םלעל זאו .םלא טופע .ןעידמו רצאמ '.חס םקנו
 ׳ובו ךימחר רוכז •ולס לא :ריעה עקבתו ביואה רבג םוי*.ריעבמהו

 אוצ גייגייא ףיוא ןיי] ןיוש ץלא;םיסימהר אד זא ןיטע;גוא ןיטסאפ וצ טפעץאכ םע^ייא
 :םיכויט םימ;גוא טעולנוא דיירפ

 רצתכ-ובנ וצ ןיראוויג טועפמ;עיניעכיא זיא םאור םנעדנובינםעל וצ ךמ רעק יסאנ "־ךע^
 גכיי ןייא איוי ןיי0ע;ד טאה נ־וא טייצ ע;נאל ןופ רד וצ ט'מור?ינ טאה רע״-לכ; ךלמ
 ןיא טאטש מ בוא טקךאטשיגךיז טאה לנייפ רעד םאור גא£ םעד ,רעעא;ןיי] ייכ ד;יק
 םארו תוינערופ יילרע ףניפ יד ףיוא ןיגיויביג גיועדי; ךיא ןיע םד ףיוא ,ןראווינ ןיטלא^יג
 ןע.5יי1 לגע םעל ץגעוו ןופ זיא עט^לע םאל .גאט םעל ץא רי2י ףיוא טייבפש רפ טאה 'רע
 ץפ דימת ןכרק,םעך טגילימ רפ טאה רע ערך:א סאל .ןע^אניגסיויא רימ ץפ תוחולד
 גנוסילע ןיי1 ץא טכארבי; לאמטסנעד ךימ טא!ר גוא רעקאק_ 'ףאשי רע^עקאלשראפ רעד
 ןופ בוא ל?יה םענייש ץ;אג םעד ץא טאג פא ןייא ןאי^יכ ץלאמ זיא םע עטירל סאד .ןיידא
 ליית עמלעפ סאד .ןעגנאפיג ךימ רע טאה רצ^לכוכנ םעל ןיבעגי; טאה רע םאמ ה*/ע ןיי}
 ך^ידילב רל טאה םתל ןיזעמיג בירקמ טינ יז באה ךיא החנמ יל טנייליג קעווא באה ךיא
 .ןראוויג ןטלאפש יצ טא$ש יל זיא נא1ן םעד עטפעפ סאן.טנעריח'פ רעייפ ןיא הרות ןייד
 .ןסיוטשיפ ירימ טאה טא;םאמ נא1" םעל ץא ןעווייג ןיקארש רד גוא קנאבק רעיל ןיב ךיא
 ןגידכעלייק.ץיא יוו ךיזכ טאה ל;;זיא םאד ךעיש רד גוא טרעמצניפ רפ רע טאה טקיל י-
 ראפ ךיז? טאל טיי] ןופצ ןופ זיא רע קארזובן רעטא; רעןי5 רעל.גוא טליגנירינ 'ץלאי
 וד סאוי טא;וד :טקעך1ישיג טגאה ןיי!טאה רעגאךרל גוא רסאמ םארמז^ ןייא יוו טציילפ
 .ןיעקיור ןלאצ ןייד גיכייא 'ןעל טעמ רקראמש ןיימ גוא ץראה ןיימ ןופ קייקניי# סאך:טהיב
 תי3 סאד איוב .זיור ןייא אוצ ךיילנ ןע;ייז סאמ לארשי אד ביילק בוא ךימ איירפ רעל
 ץירא ץפ לוב; םעד ץועק וצ רעדיוו בוא גירעביאה ןייד זיא םע סאמ זרה סאד שדקמה
 :ןמא ץרעוו־ןיפלאהינ ץטייצ ע;יג ץא לאזנוא ןז?; גוא למרכ טהייזד םע סאץ לאלןקי

 ם!9!1(20מ11כץ (300916



 תונחת
 :םוזדרעשגאז ןא^דמר^ם*מתי$ת*0נ>םאקן

 טלעוו ר־צ;א; רעד ןופ רעק םיסל״ה לכ קבר
 טאהי;תינעת גא1ןנ םעך טנייה באה ךיא
 ןאקי;באה ךיא םרו ךא;דני;ע;ייס ךא;רעןא
 לאז&׳מנעט ר^ידגיז ךיא'םלא רעבלב ימיי
 ייזה םאוו ןייעךט טיט רע?עב קיא ןיתייב ןא
 ךיאזאטיטרעד'ק;י1אע;ייטחי1אץיז ץסלע!
 ץביל םעד ןופ ןיראצ םעל ןיט׳על 5א מיע1
 י?יל יד .ןאטיג באל ךיא ף דק יד גיאטא;
 •יי* םע .ן;עקייל ריד רפ רנייפ'ןאןכ םע טא;
 גא£ עלא ר־ד טלעוו רעד ףי1א ז&׳טנעט קק
 ןיפ רעה קיט טאג קיט ןינ .ןבידביז טי;טוט
 ךיא זא טלעוו טי;ךיא קב םד ךא;טלעיר רד
 רדא טי1ר*5 ןיד ןיפ ןיטע לא! ם׳טנעט 'ןנדגיז
 םסאה טא;רעהר?ילודסאו;סרעלנאםאוו
 טסאה ח טא; רעיניל יד םיראו; ןיפא^ב
 אד ך טייל ד יצ ןיפא^ב טינ זייפ# איד
 באה ךיא עד^בר .ןאזןיג דק לי? ןייבאק
 ןא^ינ באה ךיא יד ד;יז ע;ייס היוא הזן־וח
 טסלאז יד זא טא;ר?יל רד ךיא טע? ו־זא
 םאד תינעת םע7 טנייה ןעקנידיג זניא הי1א
 ן;;א5י;קעווא זיא ריט סאו;שיילפ גוא טולב
 פא יט טא;ררעה ר?יל םירד .בייל קיט ןופ
 נדייל ריט ךאט גיא ערה רעי םעד ריט ןופ
 טטרע ראוו ךיא םלא ךייל; ד;יז ע;ייט ןופ
 ריט באה ךיא זא ריטקנידי;גיא ןראבי;ייאנ
 רד ןעך דימ ןיפ ןיבאט יצ רעג;ירג ד;יז טנייה
 יעהיג 1זא ןאטי; דניז ליפ טאה הוג רד לייוו
 ןאטי;ךיא באה סאך טנינייתי־!ביילקיט רע

 ךי1א גוא ןי;עוו סנעטא;'קביל ןיד ד1בכ חפ
 דד זעיילפ קיז ןופ ןמע;5א רעליוו ליסיינ ןידכ
 באה ךיא סאו;קקעלפ ענייט ךיא םלא טיט
 סייוו רדיוו דק ע;ידי ןופ בייל ןייט קא ןאטיג
 יט טא;ר?יל וד .קועוו טגיקירי; בוא ןירעוו
 ריט זאלנוא ןיגעוו טייקמירב רד ןייד ןופ ראג
 איד ןעד קרעו;טבאךיגרעמ ד;יז קמ רמייט
 ןבא!ק א} ד טייל ד וצ חל1פו לח1ם ןייא טטיב
 טטלא{ אוד טא; ררעזן רגיל יד.ןאטי; דניז
 ךיא גיא חריב;גוא ןדב ןיינע;רעטיךו ריס

 ז$א תינעת קיא ןטלאה !געקרטייוו לא;
 :ת3םב הר6^ םוא קמ םגאז ה^זת איד

 י""־"
 טיט גוא טיי,ךטוג טיט עגדניז ך טם3אךט#
 ט?ייעי?׳ג רלימ !?איל ו־!ז?לע ער׳ניא-דא"
 ט5אל ת גיא ןאק;רעדימ ריד ןי^אה "א
 ם\אי?;איד םרע;יך ע;ייד טמיש׳ינ ן;וא וצ

 א'י1 קלא^נוא ןייזייונ רטנוא ייז ןי-אזיייז םד
 גיא ייד ןע4ד יצ געוי ןטנער םעך מאןריפ

 ס״מקס

 יךגיא הר1ת קד גוא טא?יג קל קטלאה
 אייז ץינאק :יא טרעהג וצ טינ איי) קבאק
 ןבימ;טלאווינ טי;ןבאה בוא טעפ^יג סי1א
 טיט ליביא קטיור; ןיינאה בוא טלאוו דעד
 קל ט;יראצ רעד קבאה גיא קבירטי; ליב
 תא ןטא;רע;ילייןל ןיד גוא ןעטא; 'קגילייה
 ףי1א ךד טהאה גיא ןע;עךאצ רד יצ גנאל
 םעךףי1א זיב טייהזייב יי1 ןאט יצ קטלאהיג
 עק.ראטש ןיד טקי^יג ומטאה גאט ןגיטניי״ד
 גאט םעל קא ןנאל^י;ד טטאןד גוא ט^אה
 טפיט׳י;ד טהאל גיא קעלט׳יעךעטיב ידד
 טלע;על3 ןבאה גיא טייל לי? טיט רצ^זנם;
 ןייא תזעוייב זיא אל ד םילבורל טאט^ יד
 ר;ילייןד קדניא טלעוו ר^;א;רד קפ קורמ
 ן;יי1 ריא ןיפ גיא ןע;ירך טעוריג טאה ןטאנ
 רעלגיק ע;יד קפ תאפת יד ןע;ע<;י;הי1א
 תונ?רק,איד ןע^אפטגא טטאה גיא לארזק
 קאסזקנא ןעג;א;יגףיוא זיא תרוטק סל נ־וא
 ן^ואווצב טל ד;ייפ רלניא ןגיטפ^נע;ןייא
 רטץר גיא ר;;וה ג;ארךי;ןיהיוירג םל טיט יי]
 סי1ר;קא ןיסאל&׳יראס ןעוויג ייז ןעניד אד
 ת גיא ריד אוצ ןעידזקג יי1 קבאה וזא טי1ג

 אוצ גיא קרעה יצ טלאוויג טינ איד טס אה
 ע;יד ליט^ ןירעטניא ר?על עלא טן3אטזק;
 תזי;ןנךצ גוא םיקידצ ןיפ הלפת ד םוי ערהע
 בוא טייקילייהקד רא? ןיבייר;אוצקגע^פ
 ד קא ןעטיק טגעק״יג טי;טאה ייך#י;ריא
 ד ולוד ןדאויג טקוצראפ ןק!נ^טא^
 תאפת אמ ףיוא ןיטראו*־ אל ד רערעד;יה
 דיט טאגזייט טא;רעה 1זא.ד קעךגיהוצ
 גיא בייל רעי;יא קגיגייפ בוא טנייה קטהאע
 זיא אל דל לאענוא םי1ר;םעךן1זה;יךיג ריט
 ריט םאך ז;יא נו־א קרעטלע על1^אןהעןק;
 יצ ן;עק טי;גאט ןיניטניייה םעל ףי1א ךא;
 סאוו ןטיקאב ןילא;ריט גיא ןמיק ןיטפערס
 רעז;יא ןא םע;םורד קיא^ ראפ קבאה ףיט
 טעביג קיט ננאפט;א גוא ףאךמ^ גוא קפ
 ןייד רעליוו ףלעהיניא אייר^י;ןייס רעה גוא
 גנירעטיז ראפיד קנידיג גיא לאר^י קלא?
 זיעטל^ ענגיא טירעביז ראפ טפאה יד יד
 רלגיק עלנןיי] סאל בקעי נץ< ק^י םללבא
 ע;יבייא ןייא ףליח קא קפלאק;־ןד ןילא!
 ז;יא רעביא ןעטידאב יעל* ךיז טסלאז גוא
 בוא רך;יק ע;ד רעימא דטא? ןייא איוו 1זא
 םאל ת1רלי ד ןיפ ןיליירפ טיט ז;וא זייל רעד
 רעק רפ.טייצ ע;ע<ני ןייא 1זא ןילעהרט ריט
 זא גאט םעל קא טנייה דייר$ אוצ די^ל םד
 איב;םעד ך־ווד ק;אן קזאלי;ז;וא טסאה יד
 קד יצ קי] לא)תבט ^לוח רעטנהעצ רעד

 קלאפ
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 תונחת
 יד סאך החז# גוא דידפ וצ לאל&ר ק*?אט

 :ןטא ןעטא}םטא}ץא ראוי
 נ}ת$#ךואר7 טהיכ יי טאג רעגידעינע?
 טסאק גיא !בעל םעעיט ןופ
 גוא טהיל םעדייב טיט טבייל רעך טלעוו יד
 אדאךהן1ת עודייה יד ץבעני} זנוא טסאןד

 רעל ןענייז ד ת1צט עריא טכיל ליטייא חא
 עליארלניקע}יך ןיטכייל רעל נוא רעטכייל
 ־יביט רעל ץא ץדעטלע ערעז;וא נוא ןיני1א
 אל םילצט םי1א ןיגדציג סי1א טקאה ת איד
 ץ?אןל גוא טרעט^יפ ר$ ןיניוא עליא ןע}יי1
 ןאז9'4 יי1 ןי;א!ל טיט רד ,ל;ע סאל טכאסי}
 רעלייה רל טאל םורך גוא ךיד רעליוו רעל
 ך ענילידב יד ןעלקאזק יד ץבאלב יצ חז^מ
 ץפ רע^יןנ איל טיט ןעיייג ןיבידט׳ינ חא אד
 ץלא ץא דאנ יו גאט םעד ןא טגייה טא}
 טריציאטט׳ג רליוו רלניקעליא ןסאהלאר^י
 עטי1רגז ןי^עול ןופ ץכירטד טומרעעיא בוא
 רעל ןיבאהנוא טקול לי־ואוו גוא גאט^אוי
 רפ ירז ףי1א טקי^יג וטקאק אל ךיל טניראע
 טאז^ ע}ילייה איד ץבאה איד דגיז׳עריא
 בוא ץבאלב אוצ נוא ץטלא£#י} םילז^ורי
 חוה סאל ןיא טייקידריווטוא טיעט#י4ןי^אס

 טייק_י;ייר יל גוא טעור;טאה ה}יב$ ןייל םל
 ןקוני;פא טזל גוא טבינ רפ בוא טבעוו# רע
 ןא גוא גנוריצ עריא עלא רעלניה ע^יל ץופ
 ^טראטנוא טניכא טאול ןעק ־סאל טאטזע
 ע^וי טכע^י;יד ןבאה אל טכארבי;ת1נבלה
 עלאריחא גי;יק ןייט טא} .רדגיקע}יד;עגך
 ןייד רעעיא ךךםעראכרעל וטסי3 ןיגיניה
 קנידד טינגוא ז;וא ףלעה גוא לאד^י קלאפ
 דגיז ערקוא גוא ןיוטליע ערזנוא ןופ דגל יד
 יד ת1דןנךצ גוא םיקידצ ד ךיד רפ םע}גוא
 נוא ריל ןיא טועעיז רפ ץכאל טייצ עלא ךד
 םע אוד איוו ןעטוניג ןא טוג ראפ םע ץבאה
 קי1ר}םל קעילינ גוא יי1ףי1אטסא.ר טפיז^ינ
 ךא}ץבא* יי1 םאל בוט ם# םעל גוא תוכז
 לע9א1 גוא מוא זייל רעל גוא ןךאלינ ךיז
 ג^ייכ? גוא טלעוו רעל ץקע ריפ ןופ ןייא ?}וא
 ןייל סאל טלא גילייס םאל ףי1א רעליוו ז;וא

 עלא רפ יד טסעטריט׳אב גיא ץצראולסעדיא
 םרופ9אל *ינדרט ןיא זעד טייצ עלא ךידיילאב
 ז;וא ךמא ןקה ןייא טאטט׳ינ ףיוא חא ןטייצ
 ז^1רו^חא אייב ןיזעוליב ךי1ה גוא ךילטהעק

 ןזעומ}םיא רט;וא ןע;יי] רעד;יק ע;יד םארו
 עז^ל ץגדלעז ימעל זתרוזן׳חא רל טאק אל
 וצ לאל^י רך;יק ע;יד טרעפט^י}רעעיא
 אוצ םוא ןילע^יב ליאוי ךא}איד טיט ןאט
 ע;ייז עלא ץא בי1ר אוצטלע}ריא ןע};יילב
 אוצ טאהינ טאה ני;יקרע'ך גוא ךיירניניק

 אוצ בוא .חא טלעוי ך זא טייוי יזא ץטיכד
 אייז סאל טייקןחלוי עענא;ך ץניליט ראפ
 איד ץבאזל 1-א טבאלד'ץרעוי ןילא!רעטד
 טאוו ץראה ריא גוא ט^ייעיג ןעטא] וצ עלא
 ץבאה בוא ןעטא}ןינילייהקלוצ טע^פדיג
 ןא ןיבאה גוא ד;יז עליא ףי1א טאהי}הטךר

 טפי1״ד עליא ףי1א ז^א טיט קא1 ץיא טיילקיג
 ר}4וה טיט בייל ריא טנינייפיג ןבאלנוא טיז^}
 עלא טטיראב רל ךיז ץבאה אל טז^ראל נוא
 םע מא'!ל אל ץרעי1ט ע;ייד ץא ליי^ע ך
 • י לקניב זא טה גוא הלות ע}ילייה יל טרעזלי;

 רעיא'ט;עה עריא טל;עוויג גוא רליילק גאלק
 טביףוי4 טאס גוא ןעיר^דטאל גוא פאקריא
 וה;לא ןאט רעקלייה רעל טרעלי;טאל סאל
 ליטראכ ןדגעל ןייא טוטיג טאה בוא אי^ל
 אוצןיפאץ4דלאכתאנוא ץך4עלע;ידץא
 הז^מ בקע.ד קחעי םהיןא ןירעטלע ערעץנוא
 עועטי3 איד ןיזא;ץהייי יד טאל גוא ןיר.ךאו
 םדוהו עלא ףיו׳א ןיטאעי}זיא אל אד הליזנ
 ינדרט *א / םררנ^הא וייכנדיק ןיצ^ג ןיא
 בוא רעבייוג םילוהי עלא ףי1א ןיטאלי}טאןד
 ידל גוא געט ייבדיןיטסאפ ןילא;יד רעלניק
 ןיטעב רעלנאנא טיט 'עלא ןילא;גוא טבע}
 ןייא אידזןח׳;ןייא ןגמיר# לאקא הדא ינוא
 ךיד וטטאה ןקא}ץנילייס ןיד ראפ ןדעטיב
 ץפ טטעריז^אב יד טטאט גוא טטייאכ רעל
 טיאטיג טנייפ םעל גוא טנייפ ןופ טנעל יד
 ץבארניג ןיבא!? יי] סאוו רביר}יד ןיא ןילאפ
 רעלניק.עעד טיט ןאט ןדייב םעו ןטה גוא
 ןא טאל רע ןעד םי1ב םעל ןא ן}ג;ייה ץזאלינ
 קדצ םעל ףי1רל ןע;;ייה ןיזאל אוצ טייר^ד רל יוו זנוא ץ^יויצ ןעוררדיונ טעוו הניב#
 יצ ןבע4יג קתנא יטסאל זדה ןיי!גוא יבללט וייא ויא לעיכ ןיטרעפ םד ט;אז איבנ
 ריט טלעוו רעענא} רעל ןופ#ררעה .רהטא איצ גוא דיילפ וצ ץ;יי5 םדא רעייא ןיד^עו}

 ןיא ץטילן ערעץ;וא ץא ראוו יד סאד טהול

 :זהא ןת$א;םטא}
 1 ח^ונ 01רנ ם־ס רתסא תיעת םיא ןעמ םגאז חגחת את

 גיא ויימ רעל ץא טעיז אוד טאנ רעניעיא
 ע;יד ןיפ ה?פת ך ףיוא טשראונ
 ^ע?י!ה ןיפ יי] טזן׳רעה רל גוא לאך1ן׳י רעג

 'ר ס׳יזמכ

 ץליוי םוא בייל רע^וא לאק ע^א ךין ץני;י־י5
 גוא ןיבע}רפ זגוא טסלא;אוד ד;ין ערע;;וא
 לארןעילע נ וא ז;וא בי;נוא ןק,ץידינטי;'יי!

 לאלזקל רלניק ד טיילפ ד טסאה וד יוו דיירפ
 לב גוא ,רהטא :וא יכדיט ץפ ץטייצ ד ןיא
 ץבאט אוצ דירופ ןיד ךיליילפ ץלאז לאלקי

 עלא
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 תונחת
 ןיימ טהאס גיא ס^ג עןיד חס לינעו? אד :ןט$ ן$אן סז*א;ןיא ראונ א] םלטייצ על#

 גוא ךיירגינלק.מא1פ5א8דעזר ריא ןז^יגיג .:הגיג םינ םייד ק<נ םןאזבאנ זזמ׳מ םוא
 גיא ץ$אלב אוצוטסאןד טךממולי; דיא טייפד^ע־מטיס םלעיו רעלא ץופ רעןמיד
 ימיילא3 עדיא טגאה זא ץ3עץג'יד םסאה םיזה חא טקדינ ע;יך עלא בוא
 אד זא ןע;עץג.ץאלאפ ריא טסאמ *יא נוא רעעטפאה־ואיו רעל טא; ןייס׳מייהראוז
 ןסי1ט# וצ ץןעי1מ עריא נוא ז0ע;ע;גימצאכ גוא ט?עךי;מי4 טרעךמיא ןייקחא דח* ייג
 עליא 'ןופ טנאס יד ץא ןי?ע$י; ייז מסאסינוא ןא מ;ייה עגייא אוצ וטסיר גיטראפ טנעל
 עךיא גוא ט^ךים יצ ליער ריא גיא רנידיילאב ןירעטלע ערזעא טייטםיז?ינ יי] ןי ינ אה גאןק
 עריא עא יגייןי עריא בוא טקמ רפ קו*י1ט םדא איד טסאה יח םאר ייגע^סימ רעל ץא
 ןיראימ ץגי1צ דל טראצ ן;ד אל יד רעדגיק ןר״ךא גוא הז?ם ןייד ךרוד םלרצזצ סיוא ןמציג
 ןיחמ ןיגאל ע;נויאיד גוא ז*ע;עק;ייפד ץא ץראה גוא טני;ע^ד רעדיוו יי! ץראה אל
 ןזלאםעךיאןיאן^רטןייז5^י1?נואןםייגרא וד םאל סטונ םאל ןעקע;ןא טלאווי; טיר
 ןכאמ יצ ןיסיה םד ץא ןדעבי; זא רזיעס בוא ערעזעא טרעקיז ראפ גוא ןא^ציג איי1 טהאק
 ראפ ן;יי1 רעזןכען? עלא גיא יי!ןעלרי1רט# ץ^אל בוא בקעי.גיא קקצי םהרבא ץרעטלג]

 עןיור;ןיטיליבןדאס בוא ןיראיוי; טסע# ןיד סאל עעלייה םאל דגאל םאל םגעז?יג
 ופי1ריג'טוע;א5 ץ3אה יי1 ר^נוה גיא רעזעק טייצ ע$יא ןראמ בוא ןעוד טורינ טאל ה/ילז?
 רע$אוו נו'א טריילג םארו ד טאה דגאוכי;גוא טליסרךכנ טרע;ק:עעטפאהראוו עגייו ףי1א
 ףי1א ט#ראל ןעל ראפ טאמי; טינייי!ץגאק ןעטא] וצ ע^א יי!ןיגא״ד טכאג רעל ץא גיא
 ןגאיד גגורע1$ ראפ עלעזןיג ע9יד; ע?לען ךער ןעעריג ןראס ץמא עליא גוא טעדייג
 טגעס עליא טיט טראלקיג רעקלע$ יל עלא ץטואוו רל טיאווי;טיגקבאל בוא רעקאינ
 טךלגואוו רפ רן?פי1ה עריא טיט טליקי#; גיא טסאןד גיא טסואווי; טןיא<ד וד םאד םייצ יד
 אל יד טא$># יל םאל חא ןיראלפ^ד גוא מא גןיירמי; 'ע;ייד ךרוד ץ0ףו טזאליגאיי1
 ןיטת# אד עלא ץפ ץ־זרק.יד חא ץזעווי; מא ןרחא גיא ה^ם טכע^ק ע^דהפאהראע
 חא אל יל טאזןז^ ןייא רעד^געל עלא ץפ גיא טי;ןילא] בא;אךיך םאר בל; גוא עז^והל
 ם־ךלגוציא גיא עלא ־יליא ט^טלעיע ןדעיי4 ץא ןעמינ ץלעיי יתביק תיא דייא ןיבגאק
 םעריא ןא^רעז^וא גיא טריפ 'איצ אד זיא םעפלעיי ןטהיריצ עפיירגא נגסייוגא גא^ םל
 עא ג^ומעלאב רעד;וא רעפי1ר;טיו? טגייפ זיא אד סאל טייסראונ טדנ ןהעזןח;חא סאל
 ץטסייבט איי!ביא ט;יירפ עריא ןא קהפיר יז טרעז!5ז^ ראפ גיא 'טסיוו ראפ גא^ םעל ןיא
 ךארב דיא ףי1א ךד ןג^ידפ אייז גוא טי; איז זיא אל םאל םיזתינ י]יפ עדיינ ןיראוויג
 ףי1א ןיטהור איל בוא ץיג לעגיא עריא גוא טייכללטסעה בוא טייהעיז^ ערן^ואץופ ןלאפג
 טרעפט^ד רעל ד^אןגיג חא אל גוא ךץה ץלאפגחאןידכך רל;יקעץד הפעמ ןופ גוא
 נןורעז5^רפ ריא ץפ טע$# טיס ךא;ןדייליי] רעפ$א ן^יייפ ןנעק רע^י;גוא ד־ךע רעל וצ
 נןוז2ללסי1אגואםיה1טםץ?ינואםי^עריא ףעפפא םעל ףי1אג;ופםעלגואט;]ליךפבוא

 ראפ ךיא ייס# ט;ייה ןדהלעיי על^ ץפ רעה ץד ןעהעז אוצ ר*ח ץא לאק יילד ק;הרא
 קתאה ץמגירזקאג ץסי1ר;טיז5 רד ןע^ייר? לופ וצ ה;י^ עץלייה ד ןופ ץי#
 קץרו טיס יר?א;תע^נ תי1רג טיס גוא עוגילדואג דן*א גוא ז^ע^רל; ערעזעא
 רעזיאוו ךע^ ך יוו ךיילג ןע;ד ץמא עמה ,ךירז^ עץליךד 'ןיד םל דייופ עפי1ר;ך ייא
 טד ןאק,גיא ץצ םיז טוט ץךאס ץדנ בוא טסאה בוא םירורב יד ןיז^יונצ ץפ טורי;טאה
 איד גץק^ידי;מ זינעינ ץפ ןדעמ ויליירפ ר^רא םת בא ןופ רדעכ ע;ייך טיט טערי;
 ע;יד ןופ טייהנידע׳ אד בוא גערעז^ ראפ עעלייה ך סאל ק;אר# עעלייה םאל תאל
 אך אד טעמ?י עו?שע? אד ל!$ךן7י רעדץק ראפ ץלא זיא םע?לעז ןימ ןעתל ןע?נאמ
 ץפ גוא ה^והל ץפ ק5אן3 יצ ץראויר ןע;יי] םעך ץפ רעייפ ןייא ךרוד ןיראווי; טנערנ
 איד קרעה יד :יא ךיילגיניק אמ בוא לאןזעו ץמינ ץפ טייהצלאזןזע 'עו;י1רנ םי1א ליממ
 אל איל םי>דכ ך גיא ץ?דט ראפ ןעגיי] אך נא1ן די1אוו ןנעוו ןופ ךי1א גוא םיט5יידםי1רג
 םדל אך נוא זי1ה םעקיד ןיא טנמי} ;ייאק עןי1ךו :זא רעןייל עריא טסול ליואוו נוא
 ףיוא קמ^׳י}בוא ןע^וזי; !יפאה אד אף קנעוי עזירק ןנ;אגד ךאל ייז ן^יי1 טרעפאה
 גיאק; עתייס סאל ליפ?׳ ץטיי] איילרעלא י?ט;אסלא טא}ךיד ן9אל גוא עטינ טינ :וא
 יעמ* ר1 ניא קדיווינ ט״ר??׳ 18 זיא 'םאל טרעז;?׳ רפ וט1ןאה קלאה םעך טניראצ רד

 ליטש יי וכ ׳ו 1״םקכ
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 תונחת
 גיא רעטנייל דעל :וא 8אסרעל בוא לימז^
 םעפי; עץלייה סאל עלא בוא םאפ סיג סאל
 ע;יד םוא רד טבעה ד קא ןעסוקי; זיא אל
 ק;עלאצ יד אייז " מוםעלאכ יעל םוא :וא
 ןילאו# רפ ןע;יי2 קגיוא ע;ייס .ןעטא}ןיד
 ךאו# זיא ץ־ואס ןייס :יא ןעןייי םי1רנ ראפ
 ריס ראפ יצ טייצ עלא ןיצפיז ליפ קמחי ןיפ
 ןעסירן? גיא ן#יד םירעדי; ע;יי0 :יא
 רעך :וא בייל םעלייס ןיפ טפאכקד :יא ?מ
 ק;נא;ס:א ריס זיא רע;יי3 אד םיו א ךראס
 ןימחו ןופ ןיפאלב אוצ חא רעדילנ ענייס :יא
 רעלץק ע;יד ךאל3 םעל ןופ רעסא:עסיורג
 עלא רע^יא רעה ןייא טסי3 איד :וא לאלסד
 ןעל ןא טייסהיס טסבי;ראפ איד :וא ןידעה
 :וא דאקג רעסי1רג'סי1א ןדיינ ריל רלימ יל
 ןיסי1ר^ קיל ןיגעוו ןופ יט טייקיצראהסיראנ
 איד ןעך טרעפפאי; רעיי! זיא אך רעל ןעסא}
 ניי:נוא לארזקי קלא$ג ןיד ףיויא ןפירג ט?אץ
 העז :וא ןי;יוא ע;ייד ןיפע גוא רעייא ןייל
 ןיד גמפסייי ראפ :יא :;ומהיוו ראפ רז;וא
 טסאה ןע$א; םע;יילוד םאריטא1# עקלייה
 ע;יד ריס ייו רעה העז :וא יי!ףי־זיא קפורי;
 םוצ ךי1א טזעיגנא וצ קלאווי; ןע;יי1 רעך;יר
 זיא םע טא;ןיי!זיא ואווןיסעל# גוא דנא#
 זנוא ףייעה :וא :;ופאהעלעייאעלא קראל רפ
 ריעל ןיקע ריפ עלא ;ופ ןייא ז:וא לעסא! :יא
 ןייד רעייפ טימ רעליוו ז:י,א איויב גוא טלעןו
 רעל :וא םלל^ורן ןופ ןירעי־וט יד :וא ל4ט#
 ט:י4ייפיג טסאה ויד סל טאסס' ןא ז;וא יילפ
 ע רז:וא גנורעקיז ר© יל ןיא ק';ידיג :וא ז;וא
 םאל :וא ז:וא קליל ראפ אוצי טינןיועסלע
 טיס ןעיוב טרעבלע;טסרעוו אוד םאל ייפינ
 טגאןי;טאןז איבנ רעל זא טיטילרעוו ע;ייד
 ץיא טא; טגאז ריא אוצ ןיל יעו; ךיא נ1א
 לעיו עלהע ויצ :וא ריא םורא רעייפ ןופ רעיוס
 דאגינ ןייל קי1 לא! םע :וא ,ריא ןיא ןיי!ךיא
 טייטסיס אך טהבינ רא© וד :;ומעראפ :וא
 קגעוו ןופ :וא טסיזמוא לאלסדקלאפ ןיד ןופ
 רז:וא נוא ןיגי1א ערעז:וא ןעד טפא^ביל ף
 ךיד ן;ד ריס :וא ריך וצ גיד4עז#חא ץראה
 טפיירט םורך רסהיילס רעז;וא טהיכ וד ;וא
 זגוא טיהאב :וא גנורעי1רס 'רעזגוא ןופ זנוא
 ןיטבלאזג ןייד ז:וא ק# גואירעיו־רט ןופ רמד!
 ןופ ןיגאז טיורפ ןיטאל םאל טרעוו אד רעל
 ןיא טעימ לא־#י רעדניק ך ףי־ןא ססוג ץך$
 טיס :יוא ךעלייכפ ןיל ־ריס ןילא; גא£ םעל
 וצ גוא ןעסא;ןיד ןיפיול וצ גוא טוט יעטוג
 טסלאן /עקיור;יל רד:ואוו ע;יך ןיליי^ ר>ד
 רד סאוו ראוי קד טלעוו אל ןימיל רעל זגוא

 ׳ר עי׳עכ

 בא ס׳ליח רעספמפ יעל טמףי;טאה אי5ן
 טאל .ןלירי אוצי טי; :וא דייר^ אוצ ןד לא!
 :ןסא געס ערעזץא ןיא דלאכ ןהעז^יג לאז

 *ימליי ?י ת*> ןאס הל*ת לאד יו־* ?גירגענארש ןייא אייו
 :זעסיקנא נ בידנ ר*א לאז ןענדוינ דיא םאד

 טא;רילי ראפ ןילמו 'רך ןיי!'לאז םע חיי דלי
 ־םל קרסלג!ע;ייזכ ןיפ טא;בוא טא;ןייזנ יז
 ןייס ןופ רעצ םעל ןיךע;;ין; טסלאז אוד

 בוא מפארק;ןייס ן ידעס טהלא] :וא ןי;אלס
 מי4 לא!םע ןיגאלס ןייס איי3 טכאס ןייס
 .ץיס רעלא טפאבן? ןייס ןיועמ טכאמז^יג
 טהלא! :וא ךא!ר;ייק.ןופ טפארק סרעדיניק
 ןופ הדכ ןופ טג#מ םעל ןופ ןייזיליצס ךיס
 ךיא ןיסלאז^י:הוח טסאה וד סאוו תוללק.יל

 טיס ,ןנאלמ ןיד :יא ^אסיימ ץיד ןירעס לעיו
 ןעיו :ואירלגיק ןע^ווינ יטהלאז טייקרעי1רט
 'לאז ןתיד לאז ךיא זא ןעסיק טעוו טיייצ ד
 ד:יק םאל :וא ןי?אה גאזןיייו קיק.רא;ךיא
 עלייס ע;יילק ןייא ןיא ריס ןופ ןיי;םידא לאז
 ןא רלא ריס־ןא אייס םע ןדאז? ןא ג:ירג ראנ
 ץועמ ןיוא^ינ לאח^יק סאל בוא ד;יק ןייט
 דצ דירפ וצ :וא ןי •געל וצ ל;ס ןיסט ןייא ןיא
 וצ :וא דא;י;וצ טייק.ילע;טייל וצ טייהדנוזיג
 קרעמ יאמ ריס לאז סל ;וא ד1ב^נוא ר#וע

 ןד טי;טעוו םע קוס$ ןיא טייט^ אל איוו
 גגוטכאדס םוא ןייא :וא נ;וםראוג ראפ קיא
 םיאליגעס יד ןופ לאץ ד :יא דנאצ ןיד ןיא
 לא!ךיא זא .קליפ רעל ריד ךיא לעיו ןיפעצ
 ןאמ ןיימ :וא ךיא :וא ןיפעל סיוא טייצ ןייס
 ןיד אוצ טק;יך ןיד ןיא ןעהיצ רעל םע לא!
 אוצ דירפ וצ :וא קסעל וצ הלות רע;ילייה
 קיק.קלאן ריס :וא החונסו דויבס וצ #וע
 םע ד;יק קיס רדא ךיא ןייפאה טי; ןילאן^
 ץא רדא רעלילג ד ץא ילא 3ייל קא אייס
 גוא ז^יילפ ;וא 'טי1ה יל קא רלא ןילעלא יל
 בייל קא אייס םע ן#טנעם םאל ^;עפע^פ
 טהלא!וד :וא בייל םעל םיוא רעדא ןעץרל
 נוא'ט?אם ןייס :וא טפארק ןייס ןיקראסז^
 יל זיא ';:ולייה ןייא ט;א!קוס§ רל זא ןייכ ןייס
 ע;יד וצ ךראה ןייא :וא ליפא:ןייל וצ הר1ת
 טסלא!וד רד וצ ןיפאה יט ךיא ןעוו .ר;יי5
 אוט ךיא גוא טא;ןייס טא; ןירעפטנע ריס
 קיס רעפלע״ד ןיימ טא; טיס ןעייכפ ךיס

 ןייס יצ :וא ךיס ןעסר#3 וצ טאג ר;יליוואכ
 ףליה ר;ייך וצ רפלעס אוד ןילייא אוט ףליס
 ץיס רעה רעל טא; טייצ עלא ךיא ףאה
 איט ריס ךגטעע ;וא ךיס גילע!טייל םיסזק
 גיא ןדעז??ע ע;ילייס על^יא ץנעיי ןיפ םע
 בוא טייקיטבעריג גוא תוכ! רעיי!קנעמ ןיפ

 ריא
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 תונחת
 קנראב רע ןעןייןאך ך ןיפ קךעוו קטינ ריא
 קניידג-טלעוועצנא;רד •יא נואדרע יד.ןיא
 ריא קבעל ןדא? טשלאז נוא טפא^ביל ריא
 עלא ראפ ןיד ליצה אלו טפלאיז :יא ןעטא■
 ןישטנעב ךיס יט גיא גא$ייוו גוא טייתקנארק
 ענילייה קד ןיא טדעעיז ראפ טפאיל איד ייי
 רע ה#מ טכעגק ןיגיספאהראו; ןיד הך1ת
 ןישסנעב טעוו בוא ךיד ןייגאה ביל טעוו
 טפירפ ןייד גיא ךי1ב קד ןיפ טכורפ ןייד ךיד
 םע ןי1•!טשסגעבי;טהערו איד 'דרע ןייד ןיפ

 ר^שאיט םיאי'ןייא רי־ך ר^נוא ןיי!טיגטעיו
 וטבילא;ךי1א 1;א גוא ןרטבארט םוא ןייא :וא
 :יא ןדעפטגע ריס טפלאז־ןישסנע? ץלא ריס
 רד ריס ט־לאן גוא ןיגילעז טייל ךיסיטסלאז
 רעל יוו 1זא טייקהיז ןיא גא•? ןייס קועגיגייל
 ע;יד קרענגייל רעד לעוו ךיא טגא; קו0?
 :ןמא ףליה ןייה קזייוו ייז לעוו גוא געס

 גידלינ קיסי טיס טא^ ךיד טע? ךיא ע״שבר
 ךאה קארייצ ןייס טיסי :וא טימי}
 א לא; סע ס'אן בייל קכאונש ןייה טיס :יא
 ןעטא; ןייה ןא גוא מגיסעס#א3 ןיי1 ריס
 רעה ךיד טע •ן ךיא.ד1ב?'נוא רזןרע :יא הרות
 קנעוי ןופ טי; סעי וט טלעוו רעענא; רד ןופ
 ע?לע;א ן?ע; ריה טפלאז יד םאריד1ב? ץיס
 רן^וע גיא הך1ת קליאז אייז םאל רעךניק
 ןיד ןופ ןאס םע טשלא; איד טרע;י;ק?אז;

 הר1ת רעל ןיא טהאיד איד ןעד ק;עןו ד1בע
 ןדעס ךד לא; טלעו/אד םאל ןיביר#ע*>*$
 אוצ הלוח ןייד ןירעוו טצעזאב לאז איז גיא
 ג;ו^ס:עה יל םד ןאס וצ תוצס :יא ןעעועל
 טניסעטז^אע לאז בקעל קויצל םקןרבא ןיפ
 םיסלועל ןובך.טגאזיג יצ טסאל יד יוו ץדעוי
 איל ןעל לינאל ןייב ןיא קדיערט ע;ייס אימ
 קסאלט׳י; יצ טינ ןע;ייז קרערט ץפ ןדעי1ם
 רעד ןיפןיועיוט אך ךיילג ץעויגיבייאאיצ
 רד ךיא טע? םורד ןסאלשי׳גיצ ןע;יי!הלפח
 סאל ןע;ייוו ןייס רעה רך ־טא;ררעה רע?יל
 הנח יוו 1זא ןהוז קיא יצ ןיד ה?1ז לאן ךיא

 לאומש ןוז ריא וצ ןעוייג ה?1ז טאה תיגקדיתל
 סאד דמ? ןיד ןי;עוי ךד טע? ךיא.אי^ד
 ךי1א ם?ה דימלת !ייא איצ ןיי!ה?וזלאן ךיא
 ףיוא ןעור שרעדנא טינ ה;יכש ןייד וד טזאל
 ןהעיז לאמ גיצנע!ןע;ייז יי!זא ראן לאך)עי
 טלעיו רעל ףיוא ןעסא; קרש? ןייא ד;יק1ט
 ץל טעה ר#? אד רעל ןעטא] ןייא ,'ק-וק
 :וא רובנ קיא רישע ןייא גוא םקה דיסלהא
 ןופ סאךוט־טלאטשיג ;יא שנעס רעקישיןייא
 טינ ךאך טזאל אוד ןען ןיגעוו ד1ב? קד
 ש;ע$ ץיא ףיוא ןעיר הקבש ןיד שלעלגא

 ׳ר פ״כדם

 םיא ןא עלא !ע^ד " !דמ ע;יזאד אד חייס
 רי#ע ןייא :וא ןיי] ם?ח דיסלת ןייא זיס רנ^
 טע?'םורד ןיו#רא?א בוא רכיויהא רוב;ןייא
 ןוז ןייא ריס בי; טא;ר;יטעךא3 רד ךד ךיא
 אל ד דטכאס ןייא דעלא ם?ח דיסלת ןייא
 קד ם?ח דיסלה ץיא ןעטענ וצ ןיד ה?1ז לאן
 .טהבלעז ם?חדיסלת ןייא זא ךייל;זיא בידנ
 טסבעל איד טא;רע;ידע?על ךד טע? ךיא
 רע?טנעיגיטפאהראוו חא ןעסאנ ןיד גיבייא
 םעך י טהרעה רד יד טע?י;ןיימ ןא םענ ריס
 ת טסרעה ןא ךיד טפיר רע רדייא ,ןס׳געה
 רד ךיא טעב םירד םייא ט?ר^סנע נוא םיא
 ר;יטפהיאו;ןיד טא;ר^ךע?על טא; רגיליה
 ע;י'ה גגיורפזןחיא אד גיסייא זי? זיא ןעסא;
 טיאוו? זא? נ-וא ןצדאה ןייס טנורנ ןיפ דיד
 תלס״קד זאל ניא י טע?י;ןייס ריד יצ קד
 יד סאד ץועוו טגיסע^שא? ריס ןא תונמחר
 ךיא סאל ןעםייא? רד ריס ר?יא ךיד טסלא;
 לוספ ןייק_לאז םע ר1^?ערז יצ ןייז ה?וז לא]
 יטסלאז ךייא ןעעאז ןייס ןא ןייז טי;םומ ניא
 רד קא׳קדייר יצ ןוט? ןיסט ןייא ןי?ע;םיא
 רליל;עדאר;גוא רעהי; טוג קיא גוא הך1ת
 ע;ייל ןאס ןענעק וצ סיפ גוא טנעה ד ןיא
 ט־ךלנוה ס?ען יד קטלאס ן;עק,וצ גוא תוצס
 ןסא?יג טסאל ד סאוו תוצמ ןהעציירד נ'וא
 נ;ד; איד ןילא;ךיוא יגיס גראב םעל חיוא
 גיאירעלדא ןייא איוו ט?גיד' קד ןיא'ןיי1
 קא זא ןיפיור וצ 3ייל ץיא איוו 1זא קראטזק
 גוא הר1ת גוא ת1;ס ע;יד ןאז? יצ ז^ריה
 עלא ןופ טא; ררעה רע?יל .םיב1ט םיזעעס
 ר?יא ךד □ךאב רד ךיד טע? ךיא רעסידק
 א§1ר ןייא טז?י3 אוד ןעד ריס לייה גיא ריס
 ד ןעל טסיז^יוא ןשגעמ םעך״מבלייה וד ם;ח
 ןייא טוט רע ןעה 'םדו רש? ןייק.טינ טפי?
 טעוו רע ביוא טי; רע טפייוו ןילייה ש;ע9
 קוש רע בי1א גוא טיג רעדא ןירעוו טלייסי;

 טידרקנארק יד טסוק טשךע טרעוו טלייהיג
 טןמזסוא טקלייה ויד רע?^'ןש;עס םוצי רל״יוו
 טייהק^רק יד גיא עבייא זיא ק?ייס ןייל ניא
 ףלעה״טא/ררעה ר?יל םורל רליוו טי;טסוק
 ע?א טהייט איד ןער ג;ילייס ןיד טיס ריס
 סיא טטאה אוד ןעד ן'יזן^;עס ןיא םירדח
 ןייס ביג ריס ר?יא ךד םערא? רל ןפא^ע?
 ןייא ץבאה לא;ךיא סאךןיסיג םוצ טפארט
 ץלא סעע םייקס ריס זא לא] גיא םכ^1 דיסלה
 לואוו האובס ריא םאו; ךייבדךע עסונ איוו
 ךי1א רעדגיק ע;ייס קלא;1זא'טאךי; ףי1רך
 אוצ גיא ץ?י1ל וצ ךר?תי ם^ס ךיד קסאלי;
 ןיילא ריל ןע^ך יצ גוא־ןעסא;קד ןי;ילייןך

 ןמ
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 חת
 :ענייא נוא רעסיא זיכ טךלנוציא ןיס

 :חנוג סיס סאד איז סנאו טיינ הליבס דעיי םיעי איז ןעט

 ןלד יעלאררעה טלעןו רד ןופ רעפע#א3
 ךי1ה דד ןיא ןכרא טץיז אן רך
 טליוו רד טא.ל רע ןליי1 יד ן#יווצ טגץר גוא
 ץמרינ רפ נוא טכילינ גוא לאר#י קלא$ ץד
 סאד ןמאל1ינבוא ןנייהינ רע טאק ט^#3יל
 רעלא ןופ ךיז ןגינייר וצ בוא ןיד ןייב *ןלא| ייו
 ע)יד עלא גוא ןייר טסיכ וד.טייכי;ייך םוא
 ץיק טינטעור ייז ן#יוו'צ גוא ןייר ןעגיי!דיד
 דיוס ךיא טא; ןייס טא) .טייהי;ייר םוא
 ץד ןופ ןטלאהי;באה ךיא די1מ ןיד רסכאז)

 ךימ 2אה גיוא טפא#כיל טיט טנייה טאי1ינ
 אוצ ד? טייק_ינייך םוא ןיימ ןופ טגיניירינ
 םלוצ ןעוןיורנ טיט ןאס ןייס וצ ןיד ןעמיק
 ןאס ןייס ןעגניירכ וצ ןק;אךלגע)ייךטיס גוא
 ןרעס וצ טא יש ןייל ןסלאס וצ טייקילען ןיא
 רעד טא).איז ןעלפ יעל וצ נוא טלעוו אד
 יימ ןילא)ליננג) עניד ריס קי# רע;יסךא3
 בוא ןאס ןייס וצ םוק ךיא ר־ןייא ןע)ע)ע)א3
 גוא ן;ע)ע)אב לא) סעניילסוא ןיימ ריס םד
 םאל ןעק^אדינ עניימ גוא ץראה ןייס שיד
 םע;ך ץא זיי3 ןייק_ ןעק;יי!יג טינ לאז ךיא
 ןיי!לא)קועור ןייז ערא גוא ריס וצ ןספעהאע
 טינ גוא טיי# רפ טינ גוא ,טבוצ עסי'1רנץא
 ךאלסןסיג ןייא ריס קי# גוא.טייק/ווזע ־טיס
 סאל טא)ריד רפ וצ ןיד ץילסס לאז אל רל
 ןעטיק םי1רא ל.ץן סג)ןנערפ# םרא טכלאז יד

 ןיד רעסכואפ ןייא גוא דיסחא גוא ־קידצא
 ןיד ןמלאה טלעוו גוא ,זיא גילייה רד ןמא)
 ץא טייקילעזטייל ן)יפע) טרעוו נוא טאבינ
 לא)גוא / טייל עלא ץניוא גוא ץגי1א עעיל
 טינ לא)רג)גוא טלאנ גוא נא# !)רעל הלוח
 לא) גוא ה;י#ירעל ןיא ןירעע טמע# רס
 םג)זיא .1וןןון רעד ןיא ןעלביורט# טינ ךיז
 םלריסבי)אןרסלאטץיא קחצ טרע#$
 לאז גוא תוזע טינ ינוא גימכיצ ןיי!לא) אך
 יז רל עלא ץפ ףאר1כ# ןננאיפמגא וצ ןמעל
 םעךא3 ־ך טא; ר;יוטעדא3 רך.'טזייוו רטמא
 ןיימייד טי; ריס זאל גוא ריט 1ע;יא ןיד
 ־י4יק.םעך רעךאריס ר8 זיא ד;וזי4 םיאיםאמ
 טיי4 עיא ןיא דניזיננוא עירפ ןיי!יצ טרעייג
 ןיסיורג ןיא טייןנ5׳יךפ טיט ריד ןעניד א*
 :ןסא !ע?א< םטא; ;יא ראוו סאן ןךיך6
 ותו־טסזיאא-זקוופנאזהע, ;״* םאו הןהתזי*

 ע0י1ר4 ע;יד ןדיי* רךןאקזרעוו ת1אבצ יך״>
 טאוו טייקראטט׳ ע0י1רג יד גיא רן;ואוו
 3ייל רעטוס ןיא ט^יר? םעל טיט טטיט יד
 טנאח;טאה ם1ר?ה ו<לע רימי ילל יי ייא

 ׳ר ז״לככ

 תונ
 רע^ייק גוא טאנ טהיפ יד בעת םליעגי ׳ה חתאו
 ע9יל אד ץסדד׳טסלאן רד טעיז ךיאמעס
 םיא טסלא)וד גוא בייל םענייס ;יא טלורפ
 רעקרר;רענייל טיס ןקראמ# בוא ןניהפערק
 ןעיי נוא טייקמיראכ ר'עך עםי1רנ גוא דאץנ
 לעמ ךיא םאל 'םייצ עכיל ד ןעסיק טעו)סג)
 טלעיו דלהראמכורפ עביל ץרכ ן)גיד3 ץלעז
 ןציאה םנידכ םנעפיס סרא ךיל ךיא ףור 1זא
 סאל ףליה עןיודנ איל ןקי# ריס טסלא)וד
 זצרעס^ עלא ןבאל לא)טסורפ ץיס ךיא
 ןיסינינ ןיזאל ךיס טסלא)נוא נאזןייט ןא גוא
 תוכז נוא בקנמו קקצי'םקרכא ןופ תוכז םעל
 יימ םלומ דבס1י 'האלו לסל הק;ח'הל#
 ת1ינקדצוםיקידצהל9תוכ?נוא רתסא הך1בך
 וד טא) רקראט# רע#י1רנ וד ךיד טע3 ךיא

 ע?יחנץד,ן9לעה ריסטסלא)טאלרט3רלינ
 ףליהעסררנד ןעל ץיקי# ריס וטםלא)ףלה
 איז טסאה גוא טךפלען טנעה ע)ייל ןיא זיא
 ךא)ואלמ םעעיק״מרע^סגגמנ רעפיאמינ
 יי1 זא רעלנואוו יל ןינעוו ןופ םיד# נוא ךלס
 םעד וטסאר םורל ןעקג קראט# נוא םררנ
 ר)ייק.ןיא ןכענינ טינ ןקווע)םעל'ץפ ליסיל#
 ךיא.סע זיא טנאה רע;יד ץא טרעיינ טנאזנ
 טנורפ רענייסיטיס ריס טהלא)וד ךד טע3
 טכ.אם םררנ נואטפארקנוא'מייק.ראט# ןבענ
 ת1צסו הרית וצ ןעהיצ רעל םיא לא)ךיא זא
 ןיימ טסלאז וד ךדטע-זךיא־םינ1מ םי#ג)סו
 מ־מ סאל ארי זא ץד םעניגנא ןדאל חלפת
 םעד ףי1א טנאכנינ טה ןעס סל תר1טק נוא
 הלהמנ ןירעוו טדבינ רעליוו לא)סע ס3זמ

 :ןמא וגיס:נ
 ץימ טא)ךד םעל ךיא לאי״י יהלא ׳ה אוא
 טרסיצ ריד רפ טא)רסוצכךאפ וד טא) "
 םיכאלמ עמסכעה עלא :וא י טלעוו ע^נאנ יל

 גוא ןיכרה ץד רפ ץרעסיצ איד׳לדכיה ץא
 בוא דרג)ד גוא-ליסיה יל ,ןעסאנ ןסרהעינ
 עלא גוא רענאוו עלא נוא גרעליג ד עלא
 ץכי1ה ןיד רפ עלא ןרעטיצ ד רעעס עקיורג
 אוד.חא טרהעינ גוא גלייה רל ןסא)ןסןהגץנ
 ןייסזיא טייקילייה ר)יד וצ נוא גילייס טקיכ
 ענייא טסיניד״לאצ ץיק.נוא םאס ץיק״רועי#
 גוא ןזעיייג טסייז וד.גינייא זיא ןזלא)ןיד נוא
 ע3ייא זי3 ץ׳י!טלעוו אוד גוא ךא)טהיכ וד
 ע)יד טימ גוא רעד;ואוו עסיורנ עןייד טיס
 ץד ,טכאסעמררג׳נוא טייקלאט# עלררנ
 רעוי בוא רערעמ טינ רא)ןעמ טניפע)ןניי2)
 רעסכרלינ ךי1ה ןיד ןיכיילנ רד וצ ךיז ןעפ
 ןיא םיכאלס עטןכעה יל ןנךאל רפ זיא ןסא)
 רעסךהעינ ןייל ואור טינ ךי1א ןיסייוו לימיה

 ן1דנאנ
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 תונחת
 רעל ןייד קפירינ ימטדעס ןינסן םידד .ןטיי}
 טלערי עענאג ד םיחנ רא} חא טייקשיראכ
 ן3על אד טלעוו ד ףי1א רעטיירק עלא מא
 בוא דקה טיט ןעקאנ ןיסי1רנ ןייל ףי1א עלא
 יד גיא עטי1ר} יל גניטעראכירל רעגייל שןי1א
 טסנד רפ ןיי1 ךא} 'טינ קענע9 סעל טסלא*
 ןינ'םיא רעקא ךיד טטטיואפ רך יד טרעיי}
 לד יפ זאל םירד דקז ןייז טינ טסקנידיג איי
 ןטוק ןעטא}ןעטפיולי; !דידי ןיד ראפ גיא
 ד1נעמ אהפ ןיד רפ :וא ריד ר? טעעינ קימ
 לאן :יא ןרעזן רל הלפת קיט טטלאן יד בוא
 ׳ת סיסחר אלס לא טעיי}ןייט ריד ראפ ןעטיק
 טסלאז איד ךד טע9 ךיא םל־נ דלס ידש תואכז
 !טעל איט ךיא סל טעפיג ןייס יצ ןרעק,ךד
 קיט בוא דנל ע;יימ ןקניידיג יצ טינ ריד רפ
 ןיפ תולפתיעללנא ך טיט ןעטיק לאן הלית
 טעק.נ ןייס יט ךיא ןעלתויקדצ גיא םיקידצ
 ךד ףיר גוא ןצואה ןייס טפאשלגורג סי1א
 רעקלטסעה יד טאנ רקואטע רעקל ייד ןא
 איצ םי1רג טיט ניא ה}ו3 םיור} טיט טא}
 םי1א ניא'ץצ$ין טיט ניא קצראה קפאלפ
 ןיא ןייז.ריט טסלא] יד ןיחאה ןידכ ז^}עפים
 קפיי ןא ךד איט ךיא זא טייצ ןיא ףלס ןירכ
 ןיד ריט רעפיא ןטיואפ רל ךיד ט#א) יד גיא
 :תינולפ תפ תי;1לפ די1ם ןייד רעטפאט די1ם

 . • • * 1 * ^ **י ?• ••1• ״ ?•1 • חא אד זא ןיגאז תרבשמ תשא עכילסיא לאז הבחת איד
 :ןיגאז םאד אד לאז סיש־זח ןי״; חב,שד1ח חמעגיז חא

 רעזגיא ביא גיניק ךניא גוא רטאו$ רעקוא
 רזןרעפהאד ד טא} רל רעעעאפ * ־
 גיא רעטיצפיאפ רד גיא רעקראטע רל עא
 טרעמיל רלרע רע}ילעןהייל 'רךר'}יטך3רך
 זניא טיה דא}ינ קל חא ליפ בוא ץואצ ןד
 ניא זניא רפיא ךד םראפוך זניא םריעאפ ניא
 ערמיא יעפיא גיא רד;יק ע4}יי עךגיא רע*
 יצ קנידיג ךד טעע ךיא.רלניק עקדנענייז
 ד ץרעטלע ער!4יא ע?א ןיפ תיכז םעל זלוא
 ןיליווסוא ־ייי־א י*א •יייא.םיליסף גיא םיקידצ
 טיילגיא חא טלפפאינרד ן$א}קנילייהקיל
 דזקזר ניא תקלצ זנייא טיט איט גיא זנוא ני?עז
 םטאה איד זא'ל1אוו 1זא טייקמיך4 יד גיא
 קיס§ רל זא ןרעטלנ* עדזןיא ייצ םיטנ ןאטיג
 ז^טא} רא!ו םע גוא ןעהיצ איל גיא ט;אז
 ם^ד ראינ אל סאד טעטע יד ףי1א טסגנא
 רלגיק ד ךא}טינ קמח איל גוא איל םיירא
 גיסעטעאפ גיפיק ךניא רטא$ ךניאסקעק
 טינ ט;אןכ שע נוא ט;אז קוספ רל יוו טיא ןא
 ךזייא ניא םפמא רעיל* רפ ןאטקיא קיטשפ
 ףי1א טא} רעי יא טא} ןיפעג טעוו טפראע
 ק!ד טעע ריא אל ךואל םאד ע}יענייאעלא

 ־י 0״םקס

 ליאוי דיס יצ םאזדמעדיןדגן יווץלאןטע־יט
 אל ןעוו ןאטירא םעל וצ טנילק אל ר־^סעל
 ;טא}םיא טנאט 1זא גא^ רעזייפ יעל טטיק
 דעל גיא ןיטיס םיא טיט רד טא}ןענדטנא
 !מראטעינ טרען1 גיא ןיפעל ןיי1 םיא טלאה
 שדנייפ יד ןיא'טינ םיאטינ רע גיא ד}אל'ןיא
 *ןדא דקט ן}העל יטניא טומ רד טא}׳ד4עס
 קיט ףי1א גיא גגיאייוו יל טעפ קפאלע םעל
 םפאליג ךיט באה ךיא טייהקנארק ידי־ךעלי}
 קיט לייס גיא ךיט ןענהעל רטניא אימ טא}
 טניך;ית4 באוד ךיא ןעך לד ן:ייט גיא בייל
 דייל עריא ןיא טא}יצ ןעיד# יי] גוא ריד יצ
 *חין רע טיט ע}ע}}יווצאפ עליא סי1א גוא
 קליה טיט גוא דייר ןיי] טקיע רע ןיפלעןד
 ענעפיברפ ןיפ דןקךטנא טכאט רע גיא יי]
 רל}יאוו ןייז גוא דאקנ קי1 טא}וצ ןיפימ יי1
 טכערפיצ רע ןעד קע;עזן סאל דלניק ד וצ
 רעטוטגנד ע}ךעןייא גיא ןיריט עתויק ד
 ןיפ ן$ח ןייא זא סיוא טיי}רע גוא קליייש יצ
 יעל קא ילעה קיא ךיז טיייפ 1זא ה$יח רל

 :בערי קטכעל קא קיפ אוצ הר1ת
 :ללה קא ןעמ םנימג רמעו ןמ םגאז חמ *

 שונןג םדרנ סיס קגאזסאד איז לאזדחק זג םיינ השא ןיייאזא

 דמעריל קיא רטפד ץיא ךיטפאסלא טאנ
 טייקיטרפטפערטיט ניא טייהדאינ טיט

 ןיפ טפיאריטעי} רעפייוו זניא טטאול איד
 רעפידו ריטסאךקעגעט םעל עגעעעשאכ
 םע גאטייונ טיט רךניק ערזניא ןפייויפ ןילא}
 חא רל טספארטע יד ןמעווימפאט קד חא

 רעל טטהייאפ רל וד ןטעוו גיא טפארטעינ
 ,ןרע\ו טי;ריל ןאקךייק_נוא טטיראפ רלזיא
 מא}.יטםוט םאוו ריד יצ קפעלפזק ןאפ רעו]
 דיט רעיקא ךמ םעךאפ רד ר^ייטעראכ רל
 עטירפ עלא גיא םיקידצ עלאתיכן ןפעוי ןופ
 טטאס גיא טטיראב רל טטאיל יד ד רעייוו
 ןטעפיג ןבאק יז ןעט׳טעפי;רעיל טרעה יל
 טזןלאז איד סאל ןעטא} קד קפירי;ןא גיא
 ןיראקנ ןזאל יז יטסאה טכאכט ריא ן}עפע
 ק}ייךי4 .טייקיצךאהטעראפ ניא' דא}י4 טיט
 יד טטיק אל יד טייצ יד ףי1א ד}יז קיט טינ
 ראפ 'ןיזעוויכ טטיפ יד ךרעתי טא} .דריפיג
 עענאנד ט?4אךט גיא טלעיו רך ע^עזן׳אפ
 רעל עקיר;' 'טיט'קטצעל םיצ חפ טלעוו
 דד ןיפ ד>ז קיטסיטע ראפ ג^ימעלאכ
 בואטכיל ןייל ראפ ןעמידב טי}יל זא? גוא
 ץלעעיניא םיפאלט עיי^יפ ד ןעמיק אל ןעיו
 םוא גוא טייטהיק קיש זקניילינ גוא ןלייצ רל
 קיטע טינ יי] 'זאל קרעוו עזייפ רעלא טכיצ
 סל םיטע עריא טינ םע}גיא טכירי;ןיד ירפ

 ריא
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 תונחת
 ןופ טא;תא טא;ןידג ריד ראפ "יצ ץ3ןראה אוצ ףי1א טלא ץפאה טינ לאז יירזן׳ינדיו•
 םא;רע^צראהמעךא3 רעל ץועסלע ע;ייס יד • טייקילייה ןיד רא$ ןעסוק וצנוא ןיי;
 0אל דסח ב יו םיפא ךרא ץנחו עתר לא טקייס איי ע;ייך ףי1א ץליד 0^^ אל יך םיעאלס ע^ג
 ריס רעפיא ןעסעלאפ רעל רד טסלא; אוד ץפערפ# ריפ ריס ףי1א גוא לארשי רעלניק
 קאלט אוט ךיא סאל טפורפ ץיס ר?יא גדא םיסז^ ירהיא רעה בוא דיד עריאיג^א־ןטגא
 ץזאליךימ טסלא] אוד סאל בייל םע;ייס ץא ריא גוא טפידי; ןייב ראפ איי[ לעס# גוא
 ןיא באה ךיא איל טפורפ ץיס ץגאלס סיוא ץלא ריל ראפ אוצ ןיי1 לאז ןיפער*# ריפ
 סאל םייצ עסנער רעיל וצ זיפ בייל םע;ייס םע;תא טלעוו רעניד ןיא רעיעך$שיראפ
 ךיא ליייו ץפאק״רעצ ןייק_רא; לאן ךיא עספער ץיד ןיא טעארמ רל ןופ ליהיד'# םעל
 גוא בייל םע;ייס ןיא טפירפ עזיד ךא;גאלס נוא' דגאמ'; טסיורסרעפ איי ןעל י דגאה
 ע!יד ןעפיריעפ אוצ טייצ אייל םסיק אל ןעוו נאקיל עיא ןא ףיוא 'טכאלט יל ריס סיל#
 י1זא בייל םע;ייס ץא באל ךיא סאוי טפירפ ץלאפינ־חיפי;איד זאל תאיןיצלעמ# נוא
 רעל טא; רע;יסכאמלא ריד ךיא טע? גוא ךעלפי;עלא גוא ץוא# עלא ןא ןיידעו)
 רא; לא; ךיא סאל טאג רע;יצראהסעראפ ד;יק םאל ה;#ס שאר םעל ןיא ןא בייר#
 סאל גוא ץפאה גא^נייוו רע־זא ןצרעסיש ץיק גוא רוטא;עסיג ףיוא ד;ףוי ץפ ץי1 לאל
 עלא ץא ןורפח ןייק_ןבאה טינ רא;לאז דניק עזייפ עלא ראפ ד;יק םאל נוא ךיס טיסאפ
 גיצרעפ בוא טכא גוא טרעדנוה יריצ ערזניוא טא; .ןמאש טי; םהיא ץלאל נוא טייל
 לאן 'ךיא סאל ץסיה ךיס טכלאז בוא רעד^לנ םע;גוא טע?יג ץיס רעה רעד רע/סכאסלא
 ץיא ץא הע# ע9יג ץיא ןיא ץרעוי ןיפעליפ טעבי;יד ימ לי;אל ןיד ןיא ןיועמע;ייס
 בוא םול# אוצ גוא ץפעל ג;אל אוצ לןס טוג גוא ה;ס ץפ ןעננאפטנא םסאה אוד אד
 םייל אוצ בוא החלצס אוצי גוא ה}לפ אוצ איי;אי?;םעל ךרוד ןי;א; ןי/אל ריא טסאס
 בוא ר#1ע אוצ גוא דא;יג אוצ גוא טייקילע; ןיבע; רד טעוו לארשי ןופ טא;הידפ טיס
 ךיא טא; רע;יס5אסלא אוד גוא ד1בין~אוצ ןופ טרע^פ טסאוד אוד םאל רע;אפ ץד
 ןיא ךיא םאל טיכורפ עזד ןעיו ךד טע? ר?ייוו י ע$ורפ ערד;א ןופ טע?י;גוא םהיא
 ופהלא;וזא ,ןהוז ןייא 'זיא באס בייל םעגייס אד טסאה גוא ןע;נאפס4א ט^אה אוד
 ע;דייה ע;ייב איד זי3ע; םיא סעלא אוד טנ;אםט;א אל רעל טסיפ י אוד טרעוואפ
 ןאק״רע סאל הלוהט הס#נ ןייא וזא ה##; !יצנאג 'טיס ןיפור ןא ךד אד ןיפ טעבי;יל

 בוא הר1ת עגילייס ןיד ץא ץי1 ררעס ןייא ן־יפ גא;איל טגיליוואפ ןיי1 לאז םע .ןצראמ
 גד;ט^רפ גוא גיספ;ונדפ גי.א בולק ןייז לאן ןיצלאס ןייזנ ןופ ןעקנאדי;יל גוא ליומ ןייזנ
 רע יסאיל'ןור;ז ץס־וג ןייא בוא ץפאןד ץראמ :רקיל יל ןייה גוא רפע^פ ןייס טא;רד יפ
 לפק_ם ךילספייל ןאק,גוא טייס^ ראפ :;ייל; אוד טלעוו רע;״4א; רעל ןופ רעה ע׳^יח
 אד ת1מ?ה עלא גוא הרית ע;ילייה ןיד ןד ק;יק עלא רעפיא גי;יק ןייא טסיפ
 בוא ץפא] עכילטלעמ ץא ןע;ד םלוע ץא ר;יסכאסלא ןייא ןרעס ע?א רפיא רעת ץיא
 ןייא ןד לא;גוא ץפאה ן1ז^ל ף־^ז^ ןייא לאז סאל סעלא גוא ליסיה עלא רעפע^אכ טאנ
 לא;גוא ןס לעפ ןייא ןיי1 לא] ינוא ץושחאפ ןדינ] איל עלא רעפע^אפ גוא זיא ןע;יךך
 םניסייל ןיא בוא ןיגי1א עניד ןיא ץפאס ןס ע;ייל .תא רפיא רד גוא יסנוא רד סאוו גוא
 עטונ יל ע;א !יבאזל ךל ץא ץלא נוא ץגיו־א טילכלפפא נוא ץקרעוו ע;יך גוא רעך;ואוו
 םיפוט םלעעס נוא ת1ב1ט ת1לעס גוא ת1דס טי; זייא טייקללייה גוא טייקפילרעה י נוא
 וימ רעסיו־ס ץיא טלעיי; ץל םי;ןן;ל ץיק ץבידש יצ ןיז^ לעמ ץלייצ רעל וצ ךילמנ
 מ;ד זעמק ריד לא;רע סאד ןייז רע לא; ליס?׳ ינוא ץביילפ ץזאל ריס ץזומ םתל
 בייל ןצ;א3 ןיי1 טיס ןצלאה ץצנא; ץל טיס די1מ' ךיא םוק םורד ביול ןייד ץא ץ;ייוו^
 האדל גוא ה;זוא ןיא טלע; ןיצ;א;ץל טיס רעסנוא טיס פ״בפ;די1מ רע;ייך רע^כאט
 סילופו תיליס; גוא הקל צ ןע;עק לוע רע אוצ טיס טייקיסוסעל טיס נוא טייקי;עס

 :ןא^ טיס רעל ת1יןס נוא םע;ייס ץצנא; ץטיס ץעראמ םע;עעאל^



 םיירופ יניד
 ונז רעהי?ןעמ זא רע ט*ידש ךדא .גאט אייינ טאהרעגוארובצ תינעןוא ייא םיר* בן$ן
 רעד ןיטיז? ןיא נוא הח4ם רא$ הדועס יד ץסע קמ נוא םיתינעת ע3־)א עלא ייו ןד םעד
 תא ביךע5 גוא ר?*? ןעןו}אד ק? לאז הדוע? עלא רעי1א .לחחו טנעייל קמ גוא וננע ט?אז■
 ,םיסמ לעי ןג"*וי קמ לאו ןיזמה ת3ר$ ןיא ןיס־ואד תיקינ? גוא תירבועמ זא ןינאו םיקסופ
 ג?נם דעד זא טבייכש בטיה רא$ רעד בוא תולפת עלא ןיא םילופ ט;אד ןע? .ןיטקאפ םד
 דעל :טייטש ךתינ? ןחלש ןיא אדו א1זא זיא ןחלש'רך.ןיש?נעי1 ןיא ךייא םיסעו לעו ע׳רסש־
 לא? אייונצ ןע^ייל"אוצ .ד$>מ אד ויא בויח ןופ הדוע? אייד ט?ע ןעמ ןעיכ טביי*^ ךורע־
 ןיא לא? עךד;א סאך גוא טלא;אייב לא? ןייא ןיא םיסנה* לעי טד 'ןעמ ט;אז טכאנ זי$ םידופ
 ףיוא גוא םיך?ן ףיוא זיא בויח דעד .איך$ ־וד אוי לאז ןע? טינייבש ה-לש רד רקא ,ןישטגע?
 ג הליג? ך ןנשייל לא? אייעץ ןדעה וצ תובקג ןיסמ ןהידלי? ןא טאה ק? ליףו םיסמ לפ4 מי$

 הלגמה םדוק תוכרב
 .^קתת םגמ ןזח דד מא.םיסגה לעי ןמ םגא; םל^לעו רא# חר&ע הנוס*׳ קא גוא דמניא אדו בירמ טניויאי קי*

 :תוכרב איד קמ םגאזיהלנמ *דםנעייל קםי רנח״א בוא

 ויתוצמב ונ^דק רישא םלועה ללמ וניהלא ייהתא ךחב
 :הלגמ ארקמ לע יונוצו

 וניתובאל םיסנ השעש םלועה ךלמ וניהלא י; התא ךחב וניתובאל םיסנ השעש םלועה יולמ וניהולא יי התא דוחב
 \ הת'ןמזב םהה םימיכ

 ינ9מ יניגרה םלימ ול9 ינדליי ,; "וא ךור?
 :.ךזה ןמזל וננןינהו

 'א רתסא תלגמ
 םח^עו עב# 2׳וכ־דען ירדמ ךל&ד 8׳וד#ורא אוה *יחום׳חא עי? יהיו א א
 א?? ו*6,״א*יסא ךלמה 1 חב?י? !בלה םיק:ב * :ה;יךן? ׳האסו ״;־
 וידגבל הת$? ה£ע וכלמל ערל!? ת^ב י :הריבה ן,8׳ו*׳ב ןכיא ותוכלמ
 ר^ע־תא ותארה? י :ויאל תוירקה :י#ן םיקהבה דמו םרפ 1 ליח ויד?^
 ••םוןתמ9י ״** "?ל םעי.יזאי־מ תימי ררץ־תאו ותוכלמ דוב?
 ןשו^? םיאץ9?ד םעה־ל?ק ךלמה ,־*׳ע הלא,ך םין?יה ־יק ""ל■־:" ן תאולקבו"
 1 ־ווחי :ךלקה ן!ריב זע? דצס? םיקיתןן^הת^? ן^רךען לזד^להר^ה
 בהו 1 תו^ה 0$ ילו^עו ף ס%ביליל:!־לע ז9.יראי ץמ־ילקדיג זתאתליתו ספרכ
 של5מ על?ן בהז ע?ב תויקנהו ■:ח־ן־םו רךו *'£ו;טהי> תפןקלע ףן??י

 'תבר ׳ח

 גיא מרעך;וה ר?יא טגיניקי? םאה סאוו שו־חשחא ןופ גע? ד ןיא ןעווי? זיא סץ יה־י (א)א,
 ןיי] ףיוא טצעןאכ טנעי ףיז טא? שורושסאיזא םימיב (ב) :רעך;על גד^אוו? גוא ןיביז
 ןראויי? זיאירע זא ראי ע?יךך סאך "*•ב (?):^ש טא?ש טפיוה רד ןיא לוטש עקל;יגיק
 *א דקו םכ? ןיפ טייל טפיוה ד טכע^נ ע;יי1 עןא וצ .דןועסא םכאס;יע טא? -־*׳״ דןל?א•
 טרל^וח הןוד$ ןיי1 גוא תורישע ןיי!'ןקויי3 טאה יחיארהנ (ד] * ן^יעןי;םיא רפ ן;ד ןדאה יד־
 ש ז?יע?א ט?אם? רע טא? טזאל3 םי1א ףיז ןינא? געק ד זא תאולמני (ה) ::ע? גיצקא תא
 ריצאפש׳ןיל !ופ ףי1ה םעל ןיא ינע? ןייניז ףי1א םיו־? זיב קילה ןופ ן^-וש קא סאוו טייל ד
 ףיוא ן^אהע;ן;ץ1 קיר?ש ערעייט ףיואטעלדי? ףיוא עןעייזע ןע^נאהרא? יי"(יג :ןטלא?
 ךאלטע-ו ע;רעקקיז גוא ע^רעללינ ףיוא "מ ןע^ייז ע;רע;יי?ש לע?רים גוא ע^ועקלד
 :דעוימש עיעייט טיס טךנ^סאלפינ םי1א ןעוע;זיא דרע אמ נוא טצעןי;. אףן דע טאה
 חא עועל}א רעל ןופ יל3 ץיא בוא םילב ע;ךעללי;ןיא ןעק^ורטי; טאה ןע? גוא "קמו *

 שרעדנא ׳י ש-ם?ס
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 א רתסא תלגמ
 דולמ ־?,,'!?ל? ם;א 1* "ינ הת?>כל ״ %ה־מ בר תטלממס^
 תת^ע ה^אז יתער םג ־0 :בייאו־^יא ןוצך5 חו^ע־2 יתינ בג־־י?ל5
 ־בל בוטב יעיבטה םויב י :עיורועיחא ךלמל ר#א תוכלמה תיב םי$;הת#מ
 תעב# סכ־םן רתז אזרנבאו א^גב אנוברח אתזיג ןמוהמלדפא ן ;:3 ■ןלמ
 הכ%ה יתשו־תא איבהל יי : מיולי^חא ךלמה :גפ־תא םיתרשמה םיסיבה
 הא־מתבוט־יב הל?:־תא םק£קן םד?עהתואךרלחו5למדר5בךלמהי^ל
 ׳ףצקיגםיקירסה דיב ך&יא ךלהה רב־!ב אובל יתש1 הבלמה ןאמתו איה
 ר?לזכ־יכםיתעק^נמזיםיה^ול ךלמכ ־האר־י ם :וב הרעב ותמחו דאמךלמ
 הידמה אחפלא רתש א#ך3 ולא בלכהו יי ג ןילי תל ינ>1זלכ ינ־בל ךלמה
 ה;ושאר םיבהייק ךלהה י;.? יאר ידמו םרפ וירש תעבהי ןכומה אנהרה ם^כ
 רהאק־תא הח^ע־אל ־היא.ולע י^1הכלמ3 תושעל־המתךכ " :תו£סב
 םירדסו ךלמה :גפל ־יק ז־"־ ןההימ רמאי" ם :םיקירסה ליב שולו^חא ךלמה

 םימעהילב־לעוםיד&יכ־לב־לע ייו הבלמה יתעינ התוע ודבל ךלהה־לע אל
 ,םיטימ־לה־לע הבלטכ־רען אימ־יכ ׳-:שו־ןועיחא ךלהכ תונדה־ליב ראיא
 :תהיו־־תא איבהל רמא עיורושחא ךלמה םרמא} !היגיעל ןכילעב תומיכל
 ועפהי ךייא דמו־םרפ תוךש ׳ הנרמאת הזה םויהו ״־ :הא;־אלו ועפל ה?למכ
 א£.בוט ךלמכ־לע־םא ־■ :ף*קיןו:ז5 ל.? ךליהכ י# לכל הילסכ ךגד־תא
 #1 אבת־אל רהיא רובע;.אלו ידהו־םרןפ יתדב בסכי וינפלמ חוכלס־ךבד

 עמהיגו ־ :הנפמ הבוטה התועךלךלמכ ןה:התוכלמו טיוד^הא ךלמה :גפל
 רקי ינת:םיאינה־־לכו אדו הבר יכ ותוכלמ־לככ השעי־־רמיא ךלהכ םמ*
 ,סל גוא •ייז־״הו (ח) :טייש# גי;יקא איוו 1זא ןערריג ליפ רעייז חא ןיימ גוא ןעוויג #עלנא
 םוראוו טייגמ ט#נ םע;ייק:טאל ןעק טלאןויג טאה רעבילטיא ליפימ ןעייי* חא ןעק;יומ

 :ןאט ןילימ ןיי1 ןי#עק ןעבילשיא לא;ןעק זי1ה ץי2 ןופ עקצלע אך ט^אזיג טאה ןלק רך
 טאע ץעלאפ םעל ןיא רעיגייוו אך ראפ הלועסא טכאקיג ןי1א טאה ית# היולק ד םג (מ)
 ךק^רטי^א טט ףיז טאה ןלק רך זא גאק ןטעיקיז םעד םייב (ד :#1רו#ח*ן וצ טרעהי^ טאה
 ןכיראי ןיליאז ייז אינהל (אי; :ט;ידאכ םיא ןבאה סאוי ןיביז א־יד וצ ט;א;י;טאק ןימב טיט
 רעקלע-נ עלא ןיזייוו לאן ןעמ ןלמ םעד רפ ץורק רל ץא ןאקי;ןא'די# ה^לס יל מ;ייר*
 גפלאענ טד הןלק יד טאה ןאטתי (גי) ;ןעווי; ןיי# רעייז זיא איז םוראוו טייה;יי# ריא
 רסאיי (ע) :ט;ער>;םייא ץא טאה ןלא? רעל בוא טלעזייביג רעיי1 ןלק רעד ןד טאה זקוק
 טאר איד גוא ביהק-יי (די; :טלירינ םעל אייב ץציז סאוו עןולק יד וצ ט3אץ3 ןלק רל טאה
 םעל"אייב קיז םאוו ד9י סר? !יפ ןיאמ ק3יז יד םיא ןבע? קעחנ ט;עהא^ ן;יי2 םאור חע׳ד
 ןאזןגינ טי; טאה איז לימו יתז^נ הןלינ רעל טימ ןאז; לאן ןעמ םארו תיכ (יג) :ד;אה תוכ%
 אל ץראה איד וצ נוא'םמ יצ טנאץ5 ןןומפ טאה רסאיי (זמ) :ד^ג םעל ןופ לעפב םאל
 "ףי1א גוא ןערעה עלא היוא ךי1א רא; טגיל^יח;הקלה איד טאק ץי;א ך7? םעל ףי1א טי;
 דד ץלעיי רעבייונ עלא םוראוו 'כ (יי; :ךלט םעל ןופ רעלנעל עלא ץא סאע רעקלעפ עלא
 רעד זא ן*אז ןלעוו יי] םימאב ןעוא ערעיין:ןיא ןע^מ יד ןיד הןנזל ןעברעל פא ה;לס רד ןופ
 עידיי (חי; :ןן;וקן טי;חא איז נוא םיא רפ ית#_ הןל0 ד ןל^ק ןפייהינ טאס #רוזן׳ודא ףלק
 גוא ץגלאפ טי4 ריוא ןע;אס ער^ייז איד 'ןפלאל ןבלא^ טלאו,ויג טי;ןלק םעל 'טאזל גוא
 טלעפי? ןללג םעל בי1א םא (ם•; :עלק ןייא גוא הז^וב עקי1ר^'ץיא ןעןאס איל טיאע סאל
 ןופ ןוב ץעליג ץא ןביילז? ןייא לאן ןעק ניא ןייב םיורא ןלק םעל ץפ לעפאב סאל לאן י״י
 ראן ןלק םעל יאפ ןויקינ טינ זיא ית# ליונ זא י״א ץי1 םלעלנא טי;לאז ידקו סרק
 עספ םעל ןעק טעוו מ8׳גו (כ; :ריא ץפ רעסע$ זיא םארו אי1רפ ןייא וצ ןבע;הקולקריא ןעק

 זופ ם*םק0
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 ב א רתסא תלגמ
 ד&מ עגמו םי^הו ך&ה י;;ע? ר?לה בטיי " :זטק;דעןלזךמל ק#8?ל
 ה?תכ3 ,רחסי הץד?־ל*ך*3ק תונידפ־ל?־^ םיר?ס הלעב־י :ןמ"? ר?ך?
 רחא״בי-י?}? ןושל? ־וברכו ותיב? ררע שיא־ל? תולדל ונוע?? םעו םע־לאן
 תןר&חעא תןמ יתעזתא ר?ז שודעה# לז^ב׳־ל חעח ד©? הלאה םירבדה
 תחענ ךלז?1 יע85י, רל.??הךרע,נ ורמאי> :הילע ך^דןיאתאו
 ־תא וצבקיו ותובלמחוץ־דמ־ל?? םידיןר? ךלמה ךפ״כי״ו ־ :האיכ תובוט תולות?
 א?ה די־לא םיענה תי?־לא הךי?מןעוש־לאהארמ תבוט הלותב־הרע^־ל?
 ד$?ה יניע? בטית רעא הרעבלו,י :ןןליק־מתןוחןןםיעעו רמש ךלמהו ־־־
 זולו ףוה: שיא ה ם :ן? שנמ!ךלמל י;יע3 ךבדה בסיי יתעו חרת ךלסת
 ,דלמ ןעא י 1 ינימ:שיא עי!לה3 דמ*ך* ריא;,ןב יבךךן?ו?עו הךי?ר;ןעוש?

 הרענהו 4^בא הל ןיא י? ו^יתב רתסאואיק זזן'דזץתא ןמא יהיו י :למ ךל־?
 ללי" :ת?לול י?ךומ התןרל המאו היבא תומ?והארמ תניטו ראת־־ת?:

1 

 עכע חאו ־ הל תתל התונמ־־תאו היךורמת־תא להבי וי;?ל דס־ך אעתו
 :םיעמ ״3 ביפל היתזרענ־חאו,הנעיךלמ׳ל תעמ הל*תתלח1:אךך תורעמ
 ךנת־אל־עא ז$9ז% י?ךד?י? ה^-תאו הןגהתא רתסאהלינה־אל'

 רס?א םולע־תא תעלל םיעמ־תי? ך*ח י$ל ־$־״*> יכלל? םיו םו:דמ?ו י•
 ץקע שאועחא ךלעה־לא י או?ל הרעננ הרע; רת עיגרמו י• :ה? השע^־ה־ה

 ןא ד1בל קנאס עוע:י1 אעיי יענייונ עלא גוא ךיירגימג.ץנאג ןיד ןיא ןדעה ףלז? םעל ןופ
 גוא ןילעסי? ןירעזל איל בוא ךלס םעל דייכ אד ןע;יי1 <״) *• ץילק:זינ םי1רן ןופ ןאס
 רע^ילזקיא וצ רעלנעל ע;יי1 עלא ןיא ףדנ טהי#י;ו ךז טאה חלי׳יי (בכ) • ןאן$י;־וזא טאן־ן
 זילייכ לא] ןאס רענילטיא זא ןשל ןייז טיסי קלא$>סכילטיא וצ מ לאי בס? ריא טיס ךדס

 :ךאכפ# ס?ייוו ץי!טינ ךאי*ש ץי1
 טנאלק דד ךיז רע טאה ךלס םעליייב ןרא? דל טליטצ׳י;ויז טאה ם$ זא ךא;רל י״*(א)ב
 ורסאיי (ג) :ןעוויג ר!1ג ריא ףיוא טאה ןעס םאו;בוא ןאזןי;טאה איז סאוו בוא ית#נ ןא
 ע;יי# ןע;עוו הטלס םעל ןופ ןע^וז סי1א ןעס זא}? עסגידאנ תוכלס םעד טןאזיג ןבאה
 ךאלדייס עלא א?אז זיא לאז ןעס דלנעל עלא ץא קע$א3 לא] ךלה רל יק״י (ג; :ךאללייס
 איד טיה םאע ךלס םעל ץפ ןעסנידאנ סעל וצ ץירא זי1ה ןי^רעןיימ םעל ץא ן^ש ןייה
 טעמ סאוו לדייס סאל יוא היענ־יי (יז :ץויצ וצ ךד םיס^נ ץנע;ייז לא] ןעס נוא רע^ייונ
 ןלעניגהצעד ךלס םעל זיא בסיי ית#1 ןופ לוטזע רעד ףי1א ץניניק לא;ץלעפינ ךלס םעל
 ט?# ןופ ןיז סריאי יכלו!;ןז^וש ץא דוי ןייא ןעווי;זיא *"א(") :ןאן?ג 1זא טאלנוא
 ראפ טאה ראנדינטן סאע םולז^ורי.ןופ ע;ענילט ראפ יל ןופ ןעוע זיא רע ישא (י) :ץ^
 טי4 טאה איז םוראע רעמכאט םיעטע? ןיי1 רת5א ןי;י1צי4 ףי1א טאה רע '•ימי (ז) :ןעיגירה
 הא םע זא "י (״):רע^בא^א יאפ ןעקוגי;ינירה איז טאה יטומ גוא ר^אק ןייק_ טאהי4
 ןז^ש ןייק.ףאלךייס ליפ טןיסא1י4 ןייא טאה ןע|ן בוא ףלס ןיפ לע$א3 רל ןךאווי;טרעהי;
 גוא ןלעפמ לדייס םאל םיא זיא בפיתי (ם) :זי1ה ץא ךלמ םוצ ן־ואווי* זןקוגי;ךי1א ךרסא חא
 ג;ך םלא טאה גוא ץמס;יל ץניז גוא ץ5ע4 ת1נתם גוא נ4וריץ ריא ןסייהיג דעושי;טאןל
 זזד^מ ריא ן;אן םי1א טלאויי;טינ טא!ך ר0טא אל (ל :רע$יךו עלא ץפ טר^עע רפ איז
 םעך ירא3 ק;גא$ עלא טגעלפ ינלוס ניאלכני •טגא]ןפ 1זא ריא טאה'ינדיס םודאו;
 *יא םע זא עיעמי (בי) :רססא ןופ םירינ םעל ןסיוו לא)רע ןזנעןינ ןנייז רעייוו 8ך ואדו ףיוה

 ןעט^קנ י ג-הס
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 ע• 1

 ג ב רתסא תלגט
 םיפלח 83$*ד? י5ו יאל9ל 12 ד ו^,1מ םימי םיפימ תד?,דל תומ
 האב הרעמ ־ימינ' *ו?מ עדימלו םי^?3 םיפלח,ה^ן דנה ן$$ל
 תי^־דע םי$ה "בס הלע אוב; דל ן^ל ־םאת רפיא־לב תא ־ןל^ה־לא
 רד־לא יגש םישמ תיב־־לא הבש איה רקבבו האב איה 1 ברעב י• :ךלמ
 ה3ץפ׳דםא ךלפ ־ י "־
 ¬הק;־פיא יבךדק יד 1 ללחיבא־תפ רזוסא-י^ו עימ?י.״ :
 ׳םיל? עה ךנאי ךפיא־תא םא י? רבד ה*יןק?א? ךלמ־־ ל* אובל תבל יל
 רתסא חקלתנ " :היןל־״ל? יניעב ןח תאפינ׳־תסא יהתו םישמ ־ישמ רל&ה
 ־ת#ב חבט שרה־אוה לישעל שרחב ותוכלט תיב־לא'שור^חא ךלפה־לא
 ויא*? דסחו,ןק־א^תוםיפימ־לכמידשא־תא ךלמ בהאיעיגערמלסל ע3£
 ךלמ שעב" ה#ן תהק הבילסר השארב תוכלפ־יתי)םשר תולותבה־לנמ
 ןזכלר הפיע תונידמל החמי
 ,ש ־ :ףל^ס*רעש? בשי יכדל?ות;פי תולותב ץבקהבי" ללמ ך5%ם
 יכד^י רמאק־תאו מ־חמ הילע ,דוי( רשאב הסע־תאודותךלזק תרגס רתסא
 ־רעפיב .בשוי :?דרמו םהה םיט:ב״־ם :עראהענאב התמ ך^,ך^ע רתסא
 ךלמב ־מ חלשל ושקביו ףסה יד?פיסךלמ י9ירם־לפי שרסי ז0?3 ףצק ךלמ
 ך?9ל ךחקא רפאת! הבלמה ־יהסאל ךמ יכךך?ל דבלה עקור ״:שחופיהא
 פ?ד רבסב בסכר '<ע;לע םהיגש ולתר אגקה־ב־רללה שקבב ־־ :יב־ז־מ םשב
 ־תא שוד!ש!רא ךלמ ל1גהלאה םירבדה ורחא" ג ם :ךלמ:נפלםך5מ
 םיזן׳דל ףלעווצ ךא;ך?ז? םעד ראפ ןלוק לא;איז םאל לילייס עכילסיא ןיפ טייצ יד ץז?ופי;
 טיס טרימשי;אי;ןנמ? טאה םישדח םקעז חע־ש ןגי?ייב רעיינ ט־יעיתי;טאה נ;אל 1זא םוראוו
 :רעסיא ןיכאס םאוו קא1 עלע־ן 'א טיט גוא ץריוויג טיט םישלל םקעז בוא לייא םעלפ
 ןהייהע^ ךד טאה לידייט סאל םאור ךלס םעד רפ טיק לילייה םאל טגעלפ 1זא גואהזניסד
 ביענ ,יד :זי1ה תיבלס םוצ זיב זי1ה ןישועכייט ןיפ ןיי;לאז אין ן3ע;י;ריא ןנמ? טאה ן3ע;
 ןרעד;א םוצ ןגנא;יג קירוצ איז זיא אירפ רד ןיא בוא ך^?םוצ ןז?־ קי;איז זיאטכא? רד ףיזא
 הירוצ טי;ןי1ש טגעיפ איז אל ר^ייונ שפעק״יל ןיפ רעמיה רד זג״שעש אוצ 'ח1ה רעסייוז
 זא עינהבי יהי ן ןפורי; איז ךז טאל טפראלג 'לאמא אי; טאל ך?ל רד זא רא;זן$>ס םוצ ןיי;
 ימ םאוורא;טאאל רפ טי;רא;איז טאה ךלס םוצ ןיי;לא{ רתסא טייצ יל ןסיקי;זיא סג;
 בוא ךנלתו(?ם, :טייל עלא יי3 טאהי;ןח טאה רתסא גיא ןא!?';איז טאה טגא;יג ריא טאל.
 ןייז ןופ רהאי ןיטעליז ןיא תכס שלוח ןיא ץאלא$ ןיא ךיס םוצ ןיראוריכ ןז?וניג זיא רלסא
 רעיכ טאה איז בוא רע?ייוו עלא ןופ רעס רתסא טאסיג בילךלס רד טאה עראי (ח) :ן;יןיק
 ףיוא ה?לסא ןנממזיא בוא ןאסי;ןא ןיירק יד יריא טאה :וא ךאלדייס עלא ןופ טא הי;ןז1
 זך^ותזכ סירתסא ןיפ הדועס עס־ירגא טכא&ג ךלס רעל טאה שעי • יתסל ןיפ טרא םעל
 ןיי1 ךא; ןי3ע;י;ת1נתס 'טייל ע;יי1 טאה גוא ת1גילם ע^א וצ סס טזאלי;ךא; טאה גוא
 ןסעח ךאנ חא יכדלס בוא ת1יות3 ךא;טלעסאזי;ןייא טאה ןעס זא גוא ץנקהבי (םד ;ןילירר
 ריא טאל יכדרס אייוי^דה^ ריאי ט^אזג טי;לאל רתס^ טאה ןיא (כ) :ךלס ןופ רנןי1ט ןיא
 םיסיב (אב) :ן^ויצ רעל איז טאה רע זא טליפד ךיז טאה איז איוו יזא טגלא£י;איז טאל ןליזפכ
 סרע^ד איי!־* 8לת גוא ןלנ? ןבאל ךלכ ןופ רגןיומ ץא ןסעזינ זיא יכדוי? זא ;6ץיצ אד ןי*

 טלאויי;ןעקגויסינ םי1רד טאה ךלמ רעל םאו;רע;ע3 םעל טיהינ ןי3אה םאוו ךלס םעד ץפ
 רעל ר1ן טאה ןראוויג ראוץנ יכדלס םאל טאל־עיייי (בנ) :ךלמ םעל ןא ט;עלאךץקערס^
 שקביו (ט) :יכךרס ץפ ןעז?א;ןיא ךלס םעל טליי* רעד רתסא טאה הכלס יד רתסא יצ טליייצ
 ץלייפ ןעמ טאל ןעומג ת1?א חא סנ;זא ןענופיג ןעמ טאל ךא!אך טקוזי;ךא; ןעס טאל

 :ךלס םעל ראפ ךוב ןיא ץפילז^י;ןייא טאל ןנמ? גוא הן^ו רעד ףי1א ןע^אהי;
 יר פ״םדס רחא
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 ג רתסא תל:ם
 *יז*דמומי#ס^? לעק ואסבדוא םערוהאשניוי^קאחדשמךב ןסה
 יל־׳דוצ 13־י? ןמ.דל םיומתעקו םינתכ ךלקה רעעב־רעאךלמה יד^כו ־
 רע^־־רפיא ךלקה תבע ורש*ו ::הוחתעל אלן ערכי אל יבךרמו ךלקה
 וילא ׳ק ״״ םסו*? יסב י ־• רלקס תושמ תא רכוע התא עורק יכד־טל ךלמה
 דיג׳ד־י? יכדרמ ירבד ודקע,דז .תוארל ןק,דל ודיגרםהילא עכע אלו םור שד
 ©ילאלמיוול התתעמו ערכ יכ־חמ ן**י?ןקלאךד.י :ידוהי אוה־רעא םהל
 2יויבן1יכד־מםע־תא ולודיגה־יב ודכל יקד־מב ־מחלשלויעעב זכרי :הקד

 :יקדרמ םע שורוקיחא תוכלס־־לבינ ךעא םילוהדד־־לק״חא דימעהל ןמה
 לי?,ל שורושיחא ףלקל הרשיע םילע תנעב ןקינ ע־וח־אוה ןועארה ש דהב י■
 שלח־־איה ושע־םינש ע־וחל ע־1חקוםדל 1 שודק ןקה ינפל לרוגה אוה רופ
 םל?ע׳דןי? ךרעכו ךזפק דהא־םע ו#; עורושרא ךלמל ןמה
 םיעעסניא
 ם?לא תלעג?1םךבאל בקכלבוטךלמה־לע־םא ־ :םריגדלי,ךוע-ןיא ךלמלו
 ך^מ רסי ־ :ךלקלגנג־לא א ■?ילל הכאלמה יעע ירי־לע'לוקעא ףקכ־־פ:י
 ?אי" :םירוהמ ךרצ ינגאה אנרדמל־ןב ןק,דל הנתי ודי לעמ ותעבט־ת!
 תי±ו ואךךב
 לאן§ה ׳ךוצ־רעא־לב? ב^דממוי '־$? הע^ב ח^זי ע^אב ך^ה
 םעי םע דע־לאו המידקו,ךץדקתלע 1 ־** תוהפה־לאו ךלקהךנפררשה*
 שלחנו בתכנ שוריעלא ךלקה םעב ונושלב םעו םעו הבתבב המידקו הערק
 גנא ויפ לעק.י;ייא ןייא אלל?,ל ןיפ ןיז סל ןעה טנקיה רד ךל}1ך טאה ךאנ רעד יחי (*נ ג
 סאמ טהענק.עלאנוא ל־י (נ. :ןעיעה עגיל עלא ןופ טכאסינ רענעה לוט/קיז טאה :וא
 !א ייא טאה ךלוי רעל סוראמ ןויל וצ טקובי; :וא ט^נפי} ןנאה ךלס םעד ןופ רעיימ הא
 וצ טוקע^דר איל טנאקנ ןי?א,ל ייי״ח ;>נ :;עי:ק,טלאמינ 'טי; ךיז טאה ינדרמ :וא ט:אזיג
 עלא םיא קבאה יי1 איוו יי־י (י; :ךלס םען ןופ ץטעזי;יד טי:וד טכגלאפ םאמ רס ינדרמ

 ברא ןהע!וצ ןןה רס ט^איי:סיוא יי1ן?אה קרעה טלאווי}טי;ייז טאה רע :וא טנאזינ :אט
 רייא ייא רע זא טנאזי: אייזטאק ינדר? םודאמ ןיאק סויפ קיא ןילעוו יס־חמ ןופדייריה
 טן?ו3 ינדו? זא ;המי}טאה ;סס אדו "י (יי) :םעעיק״וצ ןהוב טינ ךיז רע ראט םעד רעניא
 רע,ןעויי}הןייבןייא סהיא זיא מ־י (י) :קראןטיונ ;יךאווי:לופ קיהזיא טינסהיא וציךיז
 "יי3"יבלל? !י2 קלא9 םעד טנאק; םיא טאה ץע!}סוראמ ןעגנייכ? םוא ןיילא ינדרמ 1•אז

 ךלמ םוצ טנאזי:ןשה טאה י־״-י <״!:ףדא

 סאד
 ןיטנהעצייכל םעל ןיא םועבירסי

 טיט :וא ן3יריע} !עייי}ךלס קפ ןעטא:קא >יא ;זעי
 םעד 'ר פ׳םפם
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 ד ג רתסא תלגמ
 י#א$!מ חו3יי?־ל?־לא םד־מך!י1םיר59 חול£נן ־י :ד&מ

 ןחי^ר^ םיר^־חה^-ח^^ו נ^£

 םדחק * ז יומ י םמל םךןזלע;תויה? םין?גןה״לכ? דלג זזןדקי ■ך)יר״ל?3 תך
 יב^י,ןטקו ד&׳בי ׳דר:5ה יומגחמז דקמ רתי םומה,יו*
 ערקב־^א״לכ־תא .ערענדמי 1־י ם :הקימ ^רי^ןחוח^ל
 :הדןו הלח:ן הקעז קעזי ךימל דןוח3 אצי ר־גאו קז? 8י?לד וחנין־תא יכדז?
 :11? *?ובלב ףלמה ך^־לא אובל ןיא ייו זזלסק-־רען? י;פל דע אובר ־

 כידי׳־חל לח;לב# עימ תדו,ך״למ .ד־רכ־ו ד?א םוקמ הנידמו הןד?־למי1
 ך!!וסא תורע,נ ד> ""י״י הניאובתוי :םי •ת? !ןצי ר^ו ן# ך{^ דמו םוצו
 ־ת? *?י5להל םיד;3 חל^ורו ד^ס הבלמה לחלחתתו הל ודיגי הי0ך?ו
 זןלן?ה ישרומ ךת׳לל רתסא ארקתו י :לי!ק אלן ו״עק וק# ר־םהלו ינדמ
 דןהרא5ח.י ־ ףזךמ־לעו החרמ תערל ןנל־מ־לע י-רוצהיהי^דמעהךן?א
 ־לב תא יבדל? ול־דמ׳:לןלמה־רע^ יאל ך^א לעק בחר־לא י^ךרנ־לא
 םקיהלנ זןל£ה :ז^-לע לןמיל ןז?ה ךמא י^ ל??ה 1 ח$ףוהרקחא
 ול ןזןן םדימעהל ן#ש? ןתנ־־־^א חדה־בתנ ן$ס§־־חאן ״ :םלבאל ׳י י״

 סיעלל^ה תונידמ םעו ךלמ לבע־ל$ ־: :לך־מ־לא יהוצת!ךן>דל ךלמל
 ץא רעפיול איד ךרוד ןיקי# ףיריג ד לא;זעה בוא חילשמ (גי) ♦תהחמ ם$1ח תוכלה םעל
 טלא זיי> גנוי ןופ ןילוי עלא ןדיל ראפ בוא ןע;ע;רה לאז ןעה ךלה םעל ןופ רעד;על עלא

 ןעיה לא;היעהלס רנ^יד בוא רלא ץא געה ןחע^ידד גאה ןייא ץא ר?ייונ גוא רןץן5 עץילס
 ת1נידה עלא ןיא ל?אכא ןכע;ןעה לא1 בס? םעל ןופ ז^י;עךיי#3 סך ןמ׳תפ (יי) :£י1ר קעווא
 םעל טיה ןיפאייג גיד;ילייא ן^יד יפימ ד םי״י־י (יי9) *• גאה םעל ףי1א ןטיי־ענא ךיז ןלא!יד
 נוא ך^ה רעל גוא ןןגאמ 0י1רא ןן?ו# ןיא ץ1# חא לעפאינ סל גוא ךלה םעל ןופ לעפאכ
 :ןואימ טלעהוטיראפ ןעץי1$וז0 ןופ ןידוי אד גוא ןק,;ירמ טצעמ ךד ןכאה ןהה

 ע;יי1 ןעהיייצ 'ינדוה טה ןהע^ זיא סה םאע ןדאימראומחא ילדךה גוא 'בירמו (א)ך
 םי1רא זיא גוא #א טיה ןיהא^אכ ךד טאה גוא קא!א ןאהי^ וד טאה נוא רעליילק
 חא גוא איבי (ב) :ערעהיכ ןייא גוא אימז^י;סי1רגא ן?יר#י; טאה בוא טאה# ץא $אמ
 ןיא ןאזהיכבא ן׳בוק טיג ןעה ראה ןייכא רעייט ןיא םוראוו־ךלה ןופ רעי1ט םעל חכ ןעהוקי*
 ןייא ןעדי;חא ןהיקי;4א חא לע?א3 תוכלה םעל ואוו רלגעל עלא ןיא בוא לכבי (?):קא]#
 ץכאק #א גוא קא!א ץא ק" גאלק גוא ןיייני;גוא ןהפאפ גוא קלוי ד וצ רעי1רט רע?י1־ה
 רל רהיא ןכאל גוא ןהוקי;רתסא חפ ןיהסץד ד !;ידי ואיבתו (י) :טךע;לעוו;קוי עלא ךיז
 טקיה^י;טאל בוא ץקאךהי רל ה?לס יד ךיז טאה לחלחתתי קאזא ץא טיי;ינדלה זא טלייצ
 :ןעהע;ןא טלאווי;טיגירע טאק קא1 םעל ןאה סי1א לא;גואיכללה ץזיי^א רליילפ
 ןע;ד3 ה?לה יל לא;ךז ןסייהי;םיא טאל ךלה יל םאיי ךסל ןונורי;רןרסא טאה איקחו.(ה)
 ייג־זרה וצ ןעג;אגיג ךסל זיא אייי (י) :מייהא3 םל סאוי חעי;ראומ יכללה וצ ןיי;לאן ר$

 ־םאזו טלייצ רל יכדךה םיא טאה יעי (י) :רג!דמ תוכלה םעל ראפ ץירא טאז$# מיט קא
 ץא ץכע;גוא ןנערל אוצ 6א ט^אןד טאה ןהיי שאיי טלע; םאל גוא ןיפאלטי;םיא ט^ז
 ם;?ד^;םעל גוא "יי (ח) :ןשייבה םוא ץחוי עלא לא!ןעה ולה םעל ןיפ ץירא רצ1א םעל
 •םיא רע טאל ןע^ידכהוא ןרוי אד לא;ץעה ^ ץא ןע^נאמ םיורא חא םאוו לע$א*
 •אוביי■ •):ןגעוו קלא? ריא ןופ ןטעינ םיא ךלה םוצ ןהיק לא!איז בוא רסהא יצ ןזייוי ןכעמ

 -וסהא טאה י0""(י) :יכדי^ זיפ דיד אד טליד רד ח?לה יל טאה מא'ןעהיקי;ךה^י חא
 טנאזיג * י ׳י *״טקס
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 ה ד יתסא תאנמ
 ־א׳? ־#א תיסיפה ר#חןד־לא ד&נה־לא אובץ־ר^ ׳ך^אושיא־לב ך# א
 •ךמ בהזה םיקרש־־תא ךלמה ולומ{* רש.^ דבל תימהל ותד תמא אנק:
 ר?ר תא יכדרבל ידעי ־י :ם1ן םישילש הז ךלמ׳ד־לא אובל יתארקנ אל יניאו
 ־תיק טלסהל ־שפנב ימדת״לא ךתסא־־לא ב^דל :בךך9 רמאר ־■:רתוקא
 הלצ-דו חנב תאיה ייע? ישירמק שרסמ־־םא ע י- :םידוהיה-ליגמ ךלמת
 תאזי ח^דנאגחר יקי ודבאת ךיבא־תיקו תאןרורא םוקממםידוהילדומע!
 ;ל?־־תא םונ?בל" • '?לרע־־לא ב־שהל,1יסא רמאת!-:תוקלמל תעגה
 םו?!תשלש יתשת־־לאו ולכאת־לאו לע ומוצו ןשי8י3 םיאצמנה םי־זוהדד
 רשאקותלנ־א> 'רשא רלסל־לא אובא !צ?ו || םוצ* ימרן$ עא־םנ םוי הליל
 ךדיו - ה .ךד?א ילע התויז־רשא לכ? שעדיקךרמ רבעי ת :יתדקא יתדבא

 חבנ תימינפה ךלמ׳ר־חי? ףצמ? ימע^ו תוכלמ רתסא שבלה! ^לשה םי3
 : תיקמ חתפ חב־נ תוכלמה תיב? ותוכלמ אזמ־לע במיי ךלמהו זאמ תי3

 טשינ ייניע? זח.האש,נ רצח? תלמע הבלמה רחקא־תא ךלמה תואךב יהב
 שארב עקתו רת^ ברקתי ״? ישא ב,דזה טיבךש־־תא

 יצתךדע ךחשק״3ךדסו הקלמה רתסא ך>דיס ךלמה הל רמאי ־ :טיקרשה
 םייה ןש׳יו ךלמה אוב:ב* ־למל-לע-סא ר1$א רמאתו י :ךל ןת£ז תוכלמה
 ךכד־תא חושעל ןמה־תא יר!ךןנ דןלמה ־מאר -:ול יתןשע־ךשא התשמ׳י־לא
 ךלמ׳ד דקאר י :ךמא התש?"־!?* -ךתשמ־ד״לא ןמ׳דו ל1ל?ה אב:ו רןמא
 תובלמה ךח־רע דן3^3־ה0ז ךל [££] ךסלאש־המ ןלד התשמ? ־יתמא?

 רעלנעל עלא ןופ טייצ ד גיא ךלמ ןופ טכעע עלא ל־ (״־):ינדי9 יצ קאן ךץ.ך וצ ט}אץנ
 טפיר ןעפ םאוו קרא ףייה ץא ע;ידו5יא ךלמ םוצ טטוק סאוו בייווא רך*ן ןאסא זאןיסידי
 רעל יןי9 רעל סאו; םעל ץוח ינל ןענגיילבטיא םיא "א;ןעפ ט^ועמ ץד זיא "י״טיןסיא
 ןראייז ןפירי;טי;געז? גיסיירד ץ18׳ ץב ךיא ינוא ןבעל טבילןרל טור עןרעדלי;יד טמאל
 יעדו? טאה י־*•' ;>־;:רןוסאץפ דייר ד יגלרפ וצ טליד דל ןעפ טאק יי■״ (ע) :ךלפ םוצ
 ןרעיו לוצינ רעלינ טסעוו וד זא ןדייר ]ייא טיג.ריד טסלאן ח ל> רח״א וצ ץלפטנע ןהייהי>
 וילעיו רל9 םעל ;טע3 טי;גוא ןנייטזן׳ ד;וציא טסעינ אוד זא םוראוו •־ (יי) :ןרוי עדא ץ0

 ודעיי ןיא? י9 ]לעיי הח^יעס ןייל גיא איי גוא טרא רעד;א ןייא ףי1א ןרעוו ןפלאהי;ןידוי
 ןעמ טןאזי4 רחשא טאה יפא" (יס) :ה?לטא ןייז וטטעווטייצ רעל ןיא ביוא םידו רעיו גוא
 ץפ ט?אש נ1א "•יי ןזן׳וטי ןיא סאיו ץדיי עלא ףי1נ וצ םע;איינ ול (״):ץנאן ינדרמ וצ לאז
 ןטסאפ ויא וייא ןלעונ ןטסןד ענייש טיט ךיא גיא טכע;אירד גיא געט איירד קעוו מ;ייס
 יעטא{> ןייס ןיפ ןלאי יפ ץ5 ?א אדנ וזא גוא לעןאנא ןא ךלן םוצ !עטיק ךיא לעול קני
 ןראטיניןיא יכלל? זיא ייב־"(■•) :ןדעה ;לאלראפךיוא ריד ןופ ךיא לעיו 1זא רעזןוממא

 :ןיליופאב םיא טאה רזמא איוו ןא^ינ טאל גוא טאזיע יעצנאג רעל ץא
 גיא ידיידה עטילני?ק.טעךייי(?4 ןא יססא ויז טאה ןטטאפ ץפ גאמ ןטילד םעל י׳" (ינ ןל
 רד נ יא ולט םעל■ ץפ בוטזע יד ןנעק,ףי'ה קסילניניק !יא גינייוועליא טלעטזעינ ךיז טה
 רעל ןיפ ריט רעך ןנעק,ץעלא3 ץנילניגיק ןיא לוטש רענילודיק רד ףיוא קעליל זיא ךלז?
 םיורן םיא יי3 אד טאק ףי1ה ץא טייטזע רדסא זא ןהעזיל טאה ךלמ רד איוו יייי <נ) :3וטז?
 טאה :וא ןעןטאגינ יצ ר&סא זיא טור עתעלליל ד טעאל רד רתסא וצ'רע טאה מירמי)ןח
 ץגיניק.ריד זיך!םאד טנאזי;ךלפ רל טא,ה י־״־י 0):טור םעל ןיפ ץי?זע םעל ןא טרידיג ,א-
 י־־"■■'(ינ :ץבענינ ץרעיי ריל טעול ךייגידיפ בלאה ץיס יי3 יי יעןאב ץד זיא שאיי יניא
 חליעס יעל !ןדא ןעטיק ןי?ה גוא רע.זאל ךלט םעל טלעןינ םע בי1א טנאזינ רחשא טאה
 ראןרעזמ ךא; ךי;טפיר מ;אץן ךל!? רד טאה י־״-י (ה) :טנאטי;טנייזל באה ךיא סאוו

 י־יי (י) :הליעס דעל ףי!א ;טיקינ ןמ גוא ךלפ רל זיא "יניי ש?3אל ראפ רפסא םאוי ןאפ
 שאה •י . ׳־ " * ׳ר פ׳׳עכ
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 ו ה רחבא תלגמ
 ןח דוא^מ־םא ׳י ־-?•־״ יי״י •י״ :ית^ןר.3ו יתלןזק ־ק^תו •ימסא ןעת1> :
 אוב:י^רב־תא תושעלו יתלאש־ת* תסל בוט ךלטס־לע־םאו.ךלמה יעעס

 חלש;וותי3־לא אובי ןמ ק^אתפ ־ ת!מ ',כדרמ־לע ;מ׳ד אלמי ונסט עז־אלו
 עמ ברו רובכדר* ן0!ר םהל ך$ס;נ יי :וקקא ש יז;תאו וי^זאד^ אבינ
 רמאיי■ :ךלמה ייבעיםיישה־לעואשנ ישא תאו ךלמה 1לךג ישא־־ל? תאו

 י3 התשע־־רשא התשמה־לא ךלמה־םע.הכלמה רתסא האיבה־אל ףא ןמה
 ־לכבייל ,רוש ונעאהן״לכו ג■' :דן§ה־םנ? הל־אורי עא ךומל־םנו יתוא־םא

 שיזול רמאתו י■ :ךלק׳ל רעשב בשוי ףוהי-ב יס־חמיתא האר י;א ישא תע
 ־תאולתיךלמל רמא 1 ךרבבו המא םישמה ,ריבג ץערשג;!ויבהא־ללו ותשא
 שער ן'מ עפל ךברק בקיבהתשמה־לא ךלמ־םע אבו וילע יכזמ
 .תונרכזה ר5ם־תא איבהל רמאי ךלמ׳ד ת# יךמ}איהס הלילב י ו ם ן ץעה
 *לע.יברדמ דיגה רשא בותכ א$מך ב :ךלמה ע־גל םיארקג ו:הי םימ:ה ירבד
 ד^3,די הלשל ישא ףסה יימשמ ךלמה עייס'ינש שיתו אנחגב
 ירענ ורמאיו הז־לע :ברימל הלודגו ךכ:. השענדדמ ךלמה רמאי •:שוי^חא
 ומ!? א? ןמו ךצחב ימ ךלמה ־סאי י הבר ומע השענ־אל ויתרשמ ךלמה
 תל ץגד־רשא ץעה־לע יכדרמ־תא תולתל ךלמל ימאל הןוציחק ךלמה־־תין
 ןמ-ל אובי י :אי?:ךלמה ימאי >דךב ךמע ןמה הנה וילא ך למה .ירענ ורמאיו י
 בלאה ןייט זיב אוד טס4;אל רפ סאוו ןק4ירט ןיידי םעל ייב רזגסא יצ טגאץ4 ףלז;רד טאה
 גגורע^אב ןייז;בוא טעבייג ץיט טגאץ4רתסא טאה קתי (?.:קעוו ןא^;יריד טעוו ףיירניגיק
 ץימ נוא רענאב ןייס ןנע;יצ ריס ןגי1א תמכלס ץא ןע^ופיג ןס באה ךיא ביוא םא (ח :ןיא
 ןכא? קיאזק אייז לעיי ףיאסאוו הרועק רעד־ףיוא ןטוק ןטה טיט ףלט רד לאז איבי טעבי4
 רעיל ן^א4יג םייסא גאז;םעל ןמה זיא *"יי ;ם; :הח$#ט ןיימ ןגא] ךיא לעע ץמאיי בוא
 ךיזמא$ גיא ךלמ סעד ןיפ רעי־וט ןיא טץיז יכדרמ זא ןהעז רד טאזל ןיבה איוו גואיףילייבפ
 ן9־ד ףיז טאה ק־אתיי ■י):ינדרט ףי1א ןרא ־צ טימ ןדאיייג ליפ ןטה זיא םיא ראפ טרירי4 ט״י4
 בוא דגיילפ עגיי[ טכארבי;טאה גוא טקיזעיגטאד :יא ןטיקינ םייהא זיא גיא ןזקלא׳הין היוא
 תוריבע ןייז ןיפ טאה רע סאון דויב נ ם'עך טלייצ רל ןטה ייז טאה ישסיי (אי) :זערז בייוו ןייז
 ת1רר*ע עיא רביא טכאמג םיו־טםיא טאה ךלה יד איט גוא רדגיק ע;יי1 ןופ הלודג יל גוא
 הדיעה רד ףי1א ןטעב; טינ םענייק.יליפא טל ר.יהא ןזיה טגאז יסאי (בי) :ע&נידאב עלא גיא

 ץטענ רפ ריא ייב ףיוא ףיא ןיב ינראט גיא ףיט ראג ףיט םעד רפ טכאסי4 טאה איז םאוי
 יכדיט זא הע1 ריא ןעמ טבאי4 טי4 ראג רימ ייב רי:א זיא ץלא םד ל-ייי (>י) :ףלס םעל טיט
 זאליטגאזיג םיא יצ ד4ייכפ עעא גוא ^רן טאה יסאתו (יי) :ףיט םעל ןיפ רע ר ט ץא טציז
 *ףלט םעו ןינאז יטסעוו איךפ רעד ץא גיא ןלייא גיצסופ ףי1ה זיא סאוו הילתא ןנאש ןעט
 ייא בשייי ע^סיל ףל$ םעך טיט הדועס רל ףי1א ןיינ ריד אוד טהעוו ןנגייה ינדרט לאז ןעט

 :י הילת אד טנאמיג טאה גוא ןילע^ינ רג^ייז ףא!'איך ןז;ה ראבי
 ןתיירב ןהייהיג ףיז'רע טאהיי^י ןיפא;^ טנעק;4 טי4 ףלט יד טאה טבא; יד •יל^ב ,.י) ר
 ןעט ןאטנ ט״עוו רל ףי1א ךיז טאה סאע ןבירז^ראפ ג4ידהלא ןנירד טייט^ םארו רכיב ד
 סיוא טאה ינדרט זא ןכירזקיג ןעביפיב ןעמ טאי אמיי (ב; *:ףלט םיעד ראפ ןע^ייל סל לאן
 רל ט4אן י־איי (נ; :ןג;יירבט'יא ףלט םעל טלאווי;ןבאה םאוו ם׳רת גי^ ןתנב ףי1א ט4אח4
 ס^י;יק םעל ץבאה יי^י טגיולאכ םעל ראפ ינלרזק ןעמ טאה ערהע ןייא ראפ סאוו 'ףלט
 ט4אץ;ףלט רד טאה ־סאיי (י; :ט4י1לא3 טי4 רא) םעל רפ םיא טאה ןעט טנאזיג עטגי־ןאג
 ןינאה יה׳ ג יכך־יט ןגבייה יציףלט םעד ןגאז ןעטוקי;זיא ןטה גוא .ףי1ה ץא זיא רעו;

 א* ד י ׳ר £״',ד0
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 ז ו רתסא תלגמ
 ובל? ןמה ר״אר ורקי? .
 ר?# *א ול^ד־לא ןמה רמ*יי:ינקע רחוי ד?י ת#?־ןיבה ץפלנימל
 ב?ר ר^אסוסו ך^ב וב־שבל ר^א תובלמ שמל ואי?:":ורקי? ץ$ח ךלמה
 שיא־ד!־לעסוסהו שובלה ןותלו ־ :ו^יארב תוכלמ רתב ןת; רשאוךלמה וילע
 והבימךלו ורקי? ץפח ך%מ !ןיא שיאה־־תא 'וש י1להן םי&חמ ךל§ה יישמ
 *ףק:? זימ לממ 15*?ייאל ה?ב וי$ל וארקו רימזן בתךב םוסה־לע.
 ןה־השעותרבד ךשא? סומד־תאו שובלה־חא ףר רהמ ןסהל ךלמה רמאיו -
 חק^ו"־ :תרבךר^יא לכמ רבד לפת־לא ךלמה רעש? בשויה ידוהלה יברךמל
 ארקד ריעה בוחר? דובייממ יבךךמ־תא 'שבלינ םוסה־תאו שובלה־תאיןמה
 רעשך־לאמךרמבשענ;:וךקי?ץפה ךלמל ר** שיאל השעי ,רב? וי&ל

 םדוע יי :וקפללופת לופנ־־ע ול לנות״אל וינפל לפת תולקה ךשא יברדמ
 ־רשא התשמ׳ד־לא ןמה־־תא איקהל ולהבדועטהךלסה ערקו וטעםיך?למ
 ךלמה רמאיו נ :הכלמה ךיהאדכע תותשל ;מ׳ל5 ךלמה א?כ ■י ז :ךוסא התשע
 ךל זה3מו ׳ר?^מה רתסא ךתלאש־המ ןיד התשמ? ינשה םויב םג רתס^

 תוחפשלו,םדבעל ולאןך?אלו גורסל דיקשהל ימעו ינא ונלמקנ יכ.י:יףש,ךב?
 רמאישורושסאךלמהרקאיני:ךלקה קזנ?הוש רצה ןיא י?יתשכףדונרכמנ
 רמאתו י :ן? תושעל ובלואלט-־שא אוה ■!;יאו הז אוה ע הכלמה'רתסאל

 "יניי 0):!קוק רנ;זאל ט;אןינ רע טא? .י ךיוה ןיא זיא ןמה ,ךלע> םעל טגאח;רענידאינ יד
 יייי ךיא םא יי ןוענעט םעל ןא? ןעק יא; סאוו טגא;י;םיא רעד טאה .ן !יוקינ רע חא
 טא,ל י־״י (,):ריט ןיפ רעק ד1כ? ;אק ןעל רע ליוו ןעעעוו טכאלט; 19? טא? . ד1כפ ןייז

 ןא^ינגא טאס ךל? רד שאו;ןמע;לא;ך?? ןופ ןלא? איל ןופ רע;יי'א י״יני :שנאיי; ןמה
 לאז נוא ןיתנ. <־,:טניילק;םיא טאה ןעט זא ןטרי; םיא היוא טא? רע שאוו דרע£ םד גוא
 סעד ףיוא ןט״ב ןינאה ימיא לא;גוא ד1ב? ןייז ליוו רעל םאוו ן!ץ;עט םער ןאטנא םד
 ך?? רעל םאוו ן^יגעזק םער ןע1ן טוט 1זא םיא ראפ ןי-יור םיוא לאז ןעט גוא סא;ןיא דרעפ
 נוא דלעפ ןיטיט דיילק םל ףי; םע; ןקה וצ ט;אחג דןיק רעד טאה יי״־י ח) :ד1נכ ןיי[ לימ
 דלעפ ןיטיט דיילק סד ןקוני;ן?ה טא? ה־־י ׳אי; :קע5ן טי;רא; טסלאז י5ךר? וצ 1זא אוט

 ןילוי ןופ חא םיא ראפ ןילאפ ן?יו.ריג;א טסאה וד סאיו יכלרמ בי1א טנאז;םיא ייז ןיאה
 *ערי;קאה יי[ איוו סייי (י•) :םיא רפ ןילאפ ריא;טשעוו וד ־א;ןזקדפ יי3 טי;םיא ומקימו
 :ר?קא !ופ ה?ועם רעל וצ ןק? 1ע;;ייר? יצ גיל;ילייא ןטוקיג דןלו;ןופ רענידאנ איד ש;״!
 טנא;י;ולט ךל טא? י״ייי ס; :רתסא טיט ןעןג;יךט !?ה טיט ךלק רל םוקי;זיא ״■י (■•נ ז

 ן ריד *ייב ןס •3א$ דיא ביוא טגאזי;!רח?א טאה
 .^ טהיוק ר*)ןע^יע רימ םוראוו יכ (ד • ־:קלאה ץימ ^

 ממד ג״טכע^ ר5 ןרעמ ט?י1ק רה ןטלאוו דיס ןערר .ךל^ ןופ ןדא^ םעדי טי;ט;יסער
 טראיו ** *■"״ 'ר םישקש
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 ה ז רתסא תלגמ
 יזלסהו -:ה^סדו ךלם,ד ע?למ תעבנ [37 זןןהעןקן3ה בלאן דצ 2>י!< רגדןא
 רתסאמ אמץלע *@3ל יס? ן$מי ןקימ חעד* ןמזי התשממ ותמח? ם£
 מןס תננמ יתצלמה

 ו|מ 15יל לג9י ד*ןה אמי?יה"תלבנ ן?ע הנלעך־תא סיובכל םמ
 ןמ -ך^גחי?# ממין*| םג ךלמהי;.9ל םיסך?ס־ן3 דחא הנוברח ך?אר ■
 יטאר,ך?א םי$ןימח סבג ןמה תי?? דמע זןלן?מ־לנ? בוט־רנד ך?יא יכדימל
 רלטהז^מתמוימר^ץעק־לע ן*?׳7תא ולחיי :וילג;והלח ךלמיז
 ןמה תיב־תא ה?ל5מ רתסאל שוך!שחאךלםה ןחנ אוהה םינ י ח ם :ה?י#
 :הל־אוה המ ך0סא המל־? #ך^יל אנניצללטו י־יי יי״ םילדוהלד ךדצ
 -״-״״ ״, , ו£אוהענט־ת*ךלמה רסי ־
 ו§ג1 ל5§ל לפתו ךלמה ע§ל רנךח1 דרסא ףסית1[ :ןקהתיב־לע ל3ךךמ
 ■לע במיח דגיא ותביסמ תאו יגגאה ןמה תעך־תא רלבעקל א־ןמתחנ ךצ!3נ
 דמעןר1רתםא םקתו בקמ ט?ך0 חא ךרסאל ךלמה ט$ר י :םידואל
 רמנ רמיצ? וימל ןח יתאצמ־ םאו בש ףלמיל־לע־םא רמאתו ■י :דןל״ה '%?
 דנ ןהמ חב^סק םידפסה־תאבןן>הל בהבלעעע^נא הבו0ן ךלמק יי#ל

 גףל$מ חונדמ־־לכנ ך$יא םידוהלה־תא ינאל בסכ ^א יככאק אתד^!
 יתיארו לצוא המיאו יקע־תא אצמל־־^א הער? יחיארו לכיא המיא ינ י
 ךוהיסיבחדמלי הכלמה רתסאל טיזרוטיחאךלמה רמאיי ם :יתדלומ ןדבאב
 :םךווהןנ ח:חל^אלע ץעה־לע ולק ותאו ר0^יתןכ}ןמ׳ל־תי? %ו
 ךלמםתע3ט?ומחחו ךלמה ם&י? םניניע? בוטכ םיךוהמ־לע ובתכ םתאן׳י

 דרי ריתי

 יםאחי(י) :ןאקי;סל טאה רעלו רתסא וצ טגאזי;ךלק רד טאה יסאי י (״):ן;יוד#יג ךיא טלאוו
 םער ראפ ןואוויג ןןגאר# רד ןזמ חא .ןקה ט;ייפ וממעל? יד טא טגאזד רהקא טא^ז
 קדו ץא הלועק רך ןופ םענ טיק ן;אטקל ףי1א לקה יעדי חא דלסהי (!) :ה^לס ד טיק ך$ק
 טאה רע םוראוו .רחקא ןופ ךיז ראפ ץקענ טלעקז?י4 ךד טאה ןקה נוא .ןייכא ןמראן
 טךעןלי;הוא ךיז טאה ך^ק רעך גוא ולס" ("ג:םיא ףי1א חיפ רא; חא ך7ק רד זא ןהעזיג
 רעד טאוד .רתסא ןיפ טעק םעל ףי1א ןלאפי;זיא ןקה גוא .הלועק רל וצ ןסרא;ץיינ ןופ
 יםאיי (י>) :ןראעי4 טסעקי דפ ןקה זיא .הקלמ יד קרז ס;אק ךא; 6סלדו טגא)ינםיא ךלק
 ינדרק וצ טנאקג טאה ןמזן סאוו הילת ד " ךלס םעל וצ טגאק;ה;1ברח רקלאב רד טאק
 ךי1ה זיא אי; .זי1ה ןיא *ןקור אייב איז טייט# ךלק םעדי ףי1א טקט טעןי4 טאה טאוו
 םיא ןעק טאל יל״י (ד :ריא ףי1א םיא ט;גייה טגאזי4 ך יק רעל יטאה • ןילייא גיעפופ

 :ןיראווי;ליקוןי זיא ךלמ ןופ ןירא? רעל בוא .ןע^נאהי;ףי1א
 זיא יכדך9 גוא .ןקןד ןופ זדה סאל רתסא יצ טקנייש ךלק רעל טאק באט םעד סימ (א)ןך
 ךלק רד טאל ""׳י(ב)ז ריא זיא רע סאוו טגאק4 טאה רחקא םיראוו .ךלק קראפ ןקוקיג
 וצ טלאמ? טאה רתסא גוא ינללק וצ ץ5ע;י;טאה גיא ןקה !יפ לירע44ים ןיד ןאק4 פא
 חא גוא ךלמ ןי־ואפ םערי;ךא;רתסא טאה *ק״יי(נ) :ןקה ןופ זי1ה ןפיוא ה/ומקא ינלרק
 עקקעלז^ איד ןיל לטנמ לאן רע זא'ןןפעקי;גוא טןיףוי;טאה גוא טיפ ד יצ ןילאפי;םיא
 ט^אל ־יל ךלק רל טאה 6"׳ייי (ינ :קריי ד ףיוא טסארטי;טאה רע סאע ןקה ןופ ה^זעזדס
 םעל ביוא ט;אק;טאה גיא ייאחי (״;:ן^טז^י;ףי1א איז זיא .טור עקעדליג יל רתסא וצ
 וצ םדא טאוו'ףירב יל ןרעןמצמוא ןביד^ רע לא;םיא ייב ןס באה ךיא גוא טלעקי; ך^ק
 טעוו ןעק אדי ןהעז ז;עק,ריא לעיי יזא די םוראוו יכ (י) :רלנעל ע?א ץא ןילוי ך ן#;רןז
 • ינדיס טיס רתסא וצ ט^אןנ ךלק רל טאה יסאיי (י? :חח^ ןיימ טיק קלאק קיק ןמז;רק
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 *-**"י• • . ■
 חד ־1

 הזחתמל םי;5רדשהאה ל^ר םיךוהיה־־לא ;בדימ הדתרשא־לכב בתככ
 הנידמי הלי־ןמ הנירה האמו םידבעו עב#.שוב־־דןת ודהמ 1 ־#א תונידמה
 לזלמלכ ם0? בתלכ ־ :=^9) ש9ס?9 םידוהיה־ל^ ו*ש?כ 0ןו ם*ח דקתקב
 שבדה ;בקך םימוסכ םדרה דלב םי^ס חל^כך^סת8?מ3 םההי^חא
 רינח־ריע^ב ר£א ן םלוה^ ךלמה ןתנ^א - צביימרה ןגב םינר^סאק
 רבא^יו "ייל ״״־ ״?״י י״ינ ״ילי י־־ ס־םנ גדדל דימשהל םשפתלע ד$נעלן להןגדל
 ־לבב דחא םויב * :זובל םללשו ם#ן) *15 ^ םידיאה הנידמו סלעליח-לבדרא
 :ךקא שלר־אוה 1?ע-םי^ שלחל רשע השלשב שףושסא לן%ה תונד?
 תויהלו םל?ע(ד־לבל דלג הבידמו הןדמ־למ תד ,ןהמ? בתיה (#1ץ -
 יבכר םיצרה יי :םהיביאס םקמל הזה םויל ירק םידיתע סיךךהע י״וי ־זיתי םיידוהיה
 ןאוביב יך$ תדהו ללמה רבדב םמחלו 0^8? ואצ:
 תר^עו ךותו תליה תובלמ שו?לבדןלמיד ינפלמ 1 א?:יכללמו י־ ם :הקלמ
 החיל םידוהל " :החמקו הל^ ןשייש ריעהו ןונראו ןהב דץר?תן הלחנ בהז
 ר^א םןכמ דימ רינן-לכבי ה;יךמו הגךמ־לכןוי :־ויד ןוששל החמשו הדוא
 י£עק םיברו בש םול התשמ םידוהי,ל ןוששו הומש עינמ ותדו.דןלמה־ךבד
 ־אוהשלה ד?? םינשבו" מ:סקילע םלךוהלה־דח^ לפנ־ייו סילהיתמ ץלאת
 ם*ב ת^דל ותדו דןלמה־רבך ע>ל ךןיא וב םוי לש? השולשב רדא ש־זל

 תמה םידוהי,,ל ימלשל ישי? איה דןו§-לע םסב טולשל םידוהיה יבלא וריש ־ישא
 יל חלשל םיחחשהא ללהה תונירמ־לכבסהי^ב םילוהלל ולהקל ־ :םקיאנש?
 ־ימ־:םך?עה־לב־לע םדהפ לב;־י? םהינפב דמע־**? שייאל םהער ישקעןב
 _מ׳ם רדנלב א״ג _

 טאה רע לידו ן;;אהד ןעט טאה םיא גוא רתקא וצ טקגייז&׳יג ךיא באה ןטס ןיפ זרה סא7
 .ןןקא;ץיס טיט !טקיוו ריא אדו ןילוי יל ףי1א'טפייכ# ריא גוא ם״ח (חנ";ןילוי ך טע$ע$ד
 ןעטא;ץיס טיט ןראעיג קיר?*;חא םאע ףילכ יד םוראע .ליועגגיפ ןידכ טיט הטחס גוא
 אד ןיפורי; ןעט טאו? ־*דמי(ם) :ןרעמןךא טי;ןעט ןעק,לרע^ניפ ןייט טיט סטתחי;בוא
 יכרלט אימ יזא ןכיראי;ןכא״ל איד גוא !!יס ןט;יצ;א1ך גוא איירח ץא ךלט ןיפסרעכיירז?
 רעדעי וצ .רלנע? גיצנאווצ גוא ןפיז טדעךגוה ןופ ץראה יל בוא ןידוי יד.וצ .ןסייהי;טאה
 טפיר# רנץיז אדו ןידוי איל וצ גוא ץי] אדו קלא$ רדעי,וצ .טפיר# ריא איוו ה;ידס
 לרע;;יפ ןייז טיט תט ׳ הי;גוא ךלק ןופ ןעטא;ןטיט קיל?*;טאיד ןעט *חכיי (ינ :ץ#ל בוא
 רערעי ןופ ץרוי ד טטייה ךלט רל זא י"* סיד :םרעטיד גוא סרעפיול יל טיט טקגיזקי;נוא
 גאטץיא ץא םייב (*) :סטונר5ץין ןימ1ר גוא ט)ייפ עיטיד ןנע;רה וצ ןלטאזןייא ךי; טאט^
 רעלעי ןיא ףייכ דץלייט׳אכ לאז ןעט ;״׳״!> ^נ ;רןא ץט*רע¥יירך ץא רעך;על עצא ןיא
 ערגןיי1 ץא ץר םק1נ ךיז גאט םעל ףדיא טייכג ץצ ןלא)ץדיי יל גוא ןיטיוו ןלאן'עלא ה;ילט
 ־ולאב זיא הרע איל בוא גיל;ילייא קעויוא ןע;יי1 םרעטיר גוא סךעפיול יל "*י׳י (יי) :טנייפ
 דילפ תוכלס ע^ייטא טימ יךלט ןופ ן^א;י;0י1ראזיא יגךלט יכייסי (יס) ;ץז^ ןיא םיאא
 :ךיל״כה 'ןעיריכ חא ן?*ש בוא דיילקכ רעבי1א רנןייטא גוא ןי1רפ ע;רעךלי;עטי1ר^ גוא
 ח;ידמ רעלעי ןיא לכבי סינ :ד1בכ גוא ךיליירפ גוא גיטקיל ןעווי;חא ץלוי יד וצ םיידיל (זם>
 ג1מ ובוי גוא ת1דועה בוא ךילייבפ ןילוי ד ןעווע תא ןטוק;ץא תא חןזנ יד םאוו טעט^נוא
 :ץלאפי; איצ ךי1א חא ןךוי ץפ דןד§ רעל םוראוו ןעווי; דעס ךיז 'ןפאה ם.י1ג ךסא בוא
 יפ זיא ץדיי ד ץא טניטלעווי;ןפאק םי1ג ד סאוו רלא 'ןיטנהע^ייכד ןיא גוא םינשבו (א) £
 ךד ןי*א!ל ןידיי יד יל־לנ ־הג :טגייפ ערג^יי!ןיא ןגיטיעווי;ןדיי ד י זא ןוא־ןוי; םלעפ
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 ט יתסא תלגמ
 םיאמגמ ־ןלמל ־#,א הכאלמה #עו תוחפה? ם;גפרר^חאןדו תונידמה

 ךלמה תמב יכך־מ לולג־-י? י :םהילע יכ7ך?״רחן8 לפנ־־י? םדסק־־תא
 ־ל!ב םידיהיה ו^ר" :לודגו ךלוה יפדל? ש\אהךפ ת1^יר?ה־לכ3 ־ךלוה וען#ן
 הריפה ןיוטיבו י :קנוצך3 סקיא#? ישער סב&ו גדל) ברזץתבכ םהי3$
 *ןדבו וניזאה תריש ןדינ םבתוכל ךידוח הממ תדמח ףדה שארב שיא ת1א$ 1^0 דבאו 0יך^ויי1\"1

 1 תאו אתדופ 1 ת?או ״ :אתפק# 1 תאו ןופלד 1 חאו א״ןן6יר01 'תאו י :שיא״״יל יי״
 :אסמ1 תמ היל*'?1 מאל,יסירא 1 תאו 'אק^רי !חמי5 •ימר? י תאל אלליא
 : ,םוזחא וח^ אל הזבבו וגרוד םידוהיה ררצ אתדזיה־ךב ןמה יגב ת#ע י
 •ןלמ ד?אי1 ע :לולמ :גפל הרי?,ל ןשושב םיגזדךק רבקמ אב אמל םוי3 ״
 חאו שיא תואמ שמח דבאל םידוהיה וגלה הרי יה ןשושב הכלמה רתסאל
 רדסו ול ן,סנף ךתלאש;,רמו ושע ךל״ה תוגילמ ראשב ןמהךנ? ת&ע
 םידוהלל דלק־םגןתןי בוט דן^נ-ה־לע־םא דיסא רמאתו ־־ :שעתו דוע ךתן$כ3

 דקאגי :ן־עה-לע ולה:ןס׳ל־יג? תבשע תאו םויה תדכ תושעל ;שוש! ךשא
 אתק^י־ :ילה ןסל־ל.3 תרשע תאו ן#וש! תךןתנןר1 ן3 תושעקל ךלומ
 ןשושב ומרכ דיא שרחל רשע העברא םויב םג ןשושב־רשא ׳■י־" םיידוהיה
 תונידמ? ישא םףוהדוראשי " :םדידוא ץדל^ אל ה^בו שי£ תואמ שלמי
 םיעבשו ה^סח םקיאגשב גורתח ם&יאמ חונן םןין>ג־לע־1מען וול,דלגלן$ה

 םוי'ותא ה^עו וב ר£>ע ,ךמ>מח3 חונו ון ך?עע העבראבו וב ד^ע ה$ןיולשב
 סישע תוזרפה תעב םיבהלה ־יק "־""י םיזורפה םקוהדך ן|־לע־-:החמ^ו התק׳מ

 שיא תונמ סול?יסו בוט םור התשמו ,דדמש ־ולא שלחלךקע ,לעברא םוןתא
 דשאםידוהי/ה־לב־לא םירבב חלקי הלאה םתבלה־תא יבדלמ בתביננ:ו,ךע1ל
 רע;ייה בוא מ;ייפ ערעיד ן;ע;וה יצ רעד;על עלא ןיא טע?0 ערעייז ןיא טליהאתג קיע
 גוא לכי (נ) :ןעקעלא ףיזא ןראפי;חא דספ רעיל םוראוו ן;עקטנא טלעסזןח; טי;ךיז טאה
 :זלאונג יי!ףי1א חא יכלר9 ןיס דס9 ־ס םתאו;ןילח יד ן?ייהי;ן?א'ה ךלס ןופ ןראה ע$א

 ;עלא ץא ןע^אניג חא ם# ץי1 נוא ךל9 ןופ חוה ץא ןעווי;סי1־מ חא ינללק םוראוו יכ (י)
 ן3אץאיי1 איוייזאט;ייפ ערעיילןוגר״רי;ןינאןד ןי־ןויד יכיי(") :רעקערגיליאסעלא'רל;ע>
 ןהע/ איל גוא ן אלכ טרעך;וה ףגיפ ת^ומיג איל ןינאה ןיא בוא ןשושבו (י) :טלאיעי;
 ןיראפ לא/ איל ןסוקי;חא גא$םעל ןיא םויב (אל :טניחי;טי;ןיגאןד גוא ןקל ץפ ןדבימ
 ערעל;א ץא ץוח לא/ ד ת;רהי;ד ןבאק אד ר&הא וצ םגאק;רע טאה ים*יי (בי) :ךלמ
 םעל בי1א טןאח; רתסא טאוד יסאתו (ביכ :ןיי!1זא טעוו ךיא;וטסליוו סאו;בוא רעל;על

 ןופ רע־דניק ןהע/ יד גוא י ט;ייה איוו ןאק ךיוא ץבלאק ן^וש ןיא ןי־ךוי אך ןילא;טלעפי;
 *•מנאהיגיי1 ןעק טאה ןאו? 1זא קייהי;דןן9 רל טאק יסאיי (יי) :ןע;;ייה ףי1א ןע9 לא| ןק״ל
 רלא ץט3הע/רע9 ץא ץ;יא9 טליהאח;ץיא ךיז ץבאק ןו^ ןופ ץלוי איד גוא ילחקיו (יס)
 ןופ ץלוי י איל גוא יאשי (מ) :טביורי? טי;גוא ןאס מרעל;וה אידד תנרהי;ן?אץ גוא ךי1א
 םייב <ח) :ט$י1די;טי;גוא טעזיוט גי/ע3ד גוא ף;יפ'ט;יי9 יל ת;לרי;'ן3אה רעך;^> ע$יא
 הלועסא טקאסי;ן3אה בוא דלא ןיטעדע/ועפ ןיא טהורי;ןבאק נ'וא רלא ןטןהע/ידל ץא
 ץא בוא ןמנהע/יירד ץא ת;ריךיג ןיסאה $'ו# ץפ ץלוי אד בוא םיייהדמ :ריילפ טיה

 *׳/י
 ןכאס
 ןקזע

 גוא כ1מ ם1י בוא דירפ טיס הדועסא רלא ןיסנהע/ךע§ םעל טע^ע ע;עקץ ץ
 גוא ז#נןס יד ףיוא יגדיס טא? בוחמ (כ) :ןלעל^א םעל'וצ רע;ייא

 ׳ר 1״כק0
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 רתסא
 םי&יע תויהלטדילע םיןרל "מיהוחדדו םיבורקה וניד?־ל?ב

 ,׳ומיו ה^־למ ט רשע ה^יס־םו;״?ו דד* שלחל ר*
 ןוגמ םהל ך?הג רקא שדחהו םדיבלאמ םי־ווהדד םהב וחנ־־רשא םיממנכ
 שיא ת1צן חלשמו ,־וחמשו התשמ ימל םתוא תושעל בוט םולל לבאמו החמשל

 רופה ^'־לע םידופ הלאה םימיל ואלל ןכ־לע י־ :י ץעה־לע וינב־תאו ותא •
 ומלק -־ :םללא תת המי הככ-לעואר־המו תאזה תרגאזו ירבך־לכ־לע ן|־לע
 רובעל אלו םהילע םרלמ־לב לעו םעךי־לעל .1 םהילע םףוהןהידי יל^קי #ן2ן
 םממ״ג׳רמיו׳רמדמ *5ממ םבתככ הלאה םימיה לנש־תא םימיע תודןל
 ריעו הגדמי הגילמ הה^ששו .החפשה רודו רח־לככ םישעמו םד3מ הלאה

 ימי־חא,םלןכל -י :תמאו.םולש ירכןשוךוש׳ליא תוכלמ ,רנידמ האמו םירשעל
 הכלמה ךכסאו ידוהלה ד5ךלכ םהילע םמ רשאכ םהינסזכ הלאה םירפה
 רתסא'ךגאקו ־ל 5 תומוצה ירשל םעךז״לעו םש?נ־־לע ומיק.רשאכו

 םק9י למ יכלמל,םימלה לכד רפס־לע םיכוחב םה־אולה ך$ה וללג ךן>א
 יויא בלל יוצדו םידוהיל לחנו שודישסא ךל$?ל ,.ד#ה .יריהמ לכלל? 1 ל >

 יחבר־ת גונממ?? םולק ר?"1? ^5? בוט ^דד
 :סחיח-ג םחנ רעבא הכרב איד ךאנרעד ןעמ םגאז רובעב הלגס יד םנעייל זעזנ זא

 .ונניד תא ןדהו .ונבר תא ברה םלועה ךלמוניהלא יי התא ךחב
 לכל לומג םלשמהו .ונירצמ ונל ערפתו .ונתמקנ תא םקותו ׳ ׳
 .םהירצלכמ לארשי ומעל ערפת יי התא ךורב :ונשפנ יביא

 :עישומהלאה ׳ "יי ־י

 ןעטענ ןלאז ייז_זא ־ד* (*>):ךלט ןיפ רדנעל עלא ןיא סאוו ןדיי עלא וצ ףילב טפיש׳לטאה
 תוריעש ־־״־ (״):רא:רעלעי.ץטנהעצפיפ ןיא גוא רלא ןטנהע$רע$ ןיא קאמ ייצ ףיז מי1א
 איד גיא לבקי (מ):ען?עלא יצ ןק,נייש גוא ץרעל3א םעל רענ^א ת1נחט ןפיזןי גוא ריירפ טיט

 :ע?ייא ףלא רערניק ערעיי! ףיוא גיא ףיז ףי1א ןעזשיני^א סאל ץבאה ץדיי'
 זיפ זעלסיא איד ףייא^יא רעלנעל עיא ףי1א זנינז ץהואיוינ טאה ד£ש רעד גיא ־־"י ז")י

 ,רעדסיא טאק ךלמ׳&איוו יכדל? ןיפ טייקסררננוא'טייקלאט?׳ סאל ניא לני (נ) :,סי
 •־ סנ :םר§ מא״16 םי?לם איך ןיפ ,סעןגיןאלק. אף'ץא י ןי3יוזש; טייט# ץ3יי!ד
 ןאזיאנוא םדיהי עלא איי3 בושיח בוא דןלט םעל ןיפ רערעלו רעך'ןעוויל זיא ימימ
 צא ץלוי ףי1א סטיג רא}ט^רא^ טאה רןז רעליר? ןיטהנייס איד איי3 ןעוירב ,ןעזןונינ

 :רעלייק ע:יי1 יצ דיד עטינ טעריל טאה
 .1 *רנש•
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 הלגמה תאירק רחא
 סרד םחעושית :717? תלכת ־סנ םתוארב .הח$ןף הלזמ( בקע!תנ2^
 ימל?:אלו ושיבנ אל ךדק לי# עדוהלהזדו רוד ל?? םתוקתו חצ£
 .ידוהיה 7ךך?ךח? .דלאל מיק3 ימא ןמד דחא :ךב םיסוחה ל? חצנל
 .םד#ךה לכ םירחא .ידע3 רתסא ׳־סירב .ידימ?*? ת#א הרורא

 :בוטל רמז הגובךח םגו .םיקידצה ל? םיסח?
 גאפ אייב .לבקתת ןא םלש שידק .שודק התאו םנוג דמו קמ ובנאז תבש יאיתס םוא .שודק התאו ןנס םנאז 6310 אייב

 : םותי שידק .ונילע .םלש שידק . ןויזל אבו ידשא ןעס םגאז

 ץמח תקידב רדס
 םוא גאמ דממרעפ רעד םלאפיג םע ביוא גוא ץסח ק־דונ קס חא ;סינ ןופ גאס ץשעןרעפ םוז יפזהיג םאמ •קאנ אי־ו

 :הכרב איד ןעסימנאז קדוב חא ןמ דעדייא גוא גאמ זשמיירד םזע דעהינ סאוו שבאנ אידקדוב זעמ חא תבש

 יניצו י ויתועמב 'ונשדק ־#א םלועה'ךלמ'ונדדלןן'ימי'התא ךח}
 :ץמח רועב לע

 : הנאו םאר ןעמ לאז הקידב רפת ךאנ תא .ןייז קדוב סג־חגע ןלסזינ ץרייר םינ לאו קמ ,

 אלדי זריסךעב ־אמי־ה&מ אמ יחוש־וב' 'א?אד א1מטחו'אלמ לכ
 :אנתאד אר?ע? ךרסה רהלו, לטבל היל אמסל, י

 :שש׳יס ףיוא ץ־גאד םאד דע געמ שדוק ןופא םינ םייסץ ראפ ךז ביוא

 ת^ר ןייס ןיא ק;אה ראפ זיא 03) םאוו טיורכ עמר^ידד גיא גייש רןח1ז ע^א ייייסח לן
 םשי;ייצ לא) טשארי;םיוא טינ באה ךיא ע;לעוו בוא ןהעןי;טינ באןד ךיא ע^עי)

 :־ףע רעך ןיפ ביוט# ־ועד איוו 1זא רק_$ה ץין לאן סג)ניא 'ץי1
 גיא סענישעקייך ןיוא תא רעמדע עלא קמאר םיוא לאו תא ןימ סא *ולאב תא אירס ץגאג קץחאד ־ש ליח ז*• בךע

 :ץגאו םאד רע לאו קרעמ םנערב־נ רעביא ץוש םוחו ץמח דער זא* בוא'ץמח םעד קזנערק ראפרע לאז ןייג ־ועגיל

 אללו היסימסד היסוס אל־!ו היסוס'! ית!שךב א?אך אנסמ1'ארי9ס לכ
 :אנתאך אר׳פעכ ךר&־ן ף$ן לטבל היחועב אלך1 היסךנמך היסיטס ׳

 ני.א ןהעןנ בא$ ךיא םא;ו תמ0ך ןייס ץא אד חא סאו)גייש ר^דז גיא ץזמ ?78 יייי״י לכ
 םי1א טינ בא;) ךיא סאוו נוא טשאוינ םי1א בא$ ךיא סאו)ןהעזינטינ באה ךיא 0אןו

 :־ף^ רעד ןופ ביוט^ רעך איוו א1זא רקפה ןיד לא)בוא לןייז לא£ טשאכי*
 : םאד ץנאז קזכ לאז ץמח סען םמרב ראפ קמ תעשב תא ןילקערב ;דע? קנערנרא? ףראד קמ

 ךכ יתושרפו יתיבמ ץסח רעבמ ינאש םשכ וניתובא יהלאו טיהלא יי ךינפלמ ןוצר יהי
 והריבעת ערה ונרצי תאו ץראה ןמ ריבעת האמוטה חור תאו םינוציחה לכ תא רעבת
 העשרה לכו תופילקה לכו ארחא ארטסה לכו .תמאב ךדבעל רשב בל ונל ןתתו ונתאמ
 חורבו רעב חורב םרעבת הניכשל םיקיעמה לכו .ץראה ק ץדז ריבעתו הלבת ןשעכ
 : הלס ןמא הזה ןמזבו םהה םימיב םהיהלא תאו םירצמ תא תרעבש םשכ טפשט

 חספ ןברק רדס
 חםפח זחה םייק חיח ק״מחיבש ןסמו םיברעה קב לש דיסח םוקמב איה החגס תלעיו וניתפש םירפ המלשנו

 : חז דכאיו חחמה תלפת רחא חספ ןברק רדסב קוסעל דאר ןכלו םיברעה ץכ לש דמתה רחא םחשג

 רחא םוקמ לכב הרזעב וטחושו הנש ןב רכז םיזעה ק וא םישב גד ןמ איבמ חספ ןברק
 תורג תבטה רחאו םיברעה ץב לש ריסת תטיחש רחאו אקמ רשע העברא תוצח
 דבלבו רשכ דימתל םדוק טחש םאו ץמחה לע חספה תא ןיטחוש ץאו םיברעה ןיב לש
 וקרזי ךכ רתאו דימתה םד וקרזיש דע שורקי אלש ידכ חספה םדב סרממ דחא אהי8ץ
 שארבש ןושארה ןהגד לבקו טחושה טחש ןישוע דציכו דוסיה דגנכ תחא הקירז חספה םד
 דעכ תחא הקירז וקרוז חבוטה לצא בורקה ןהכהו תיבחל וריבתו תיבחל ןתונו הרושה
 ריזחמ ךכ רתאו הלחת אלמה ילכ לבקמו תיבחל תיבחו תיבחל סיר ילבד רזוחו דוסיה

 ןקירה "ר סר^ס
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 חספ ןברק רדס
 *0* םילוש קכיזבל ויה אלו בהז יכדב לש תורושו ףסכ יכדב לש תורוש ויהו קירה
 תא ןיחסמו וחוא ןיערקו ולוכ ותוא ץמישפסו חספה תא ןילות כ״חאו םדה שורקיו םצדיגי
 דבכה תרחוד ברקה לעש בלחה םהו םירוסיאה תא ןיאימסו שרפה אציש דע ויברק
 םרימקסו םחלומו תדש ילכב םגתונו הצעה זמועל הילאהו ןהילעש בלחהו תוילכ יתשו
 קחוד ויבלח רטקהו ויברק יוחיסו הקירזהו הטיחשהו .ורבל דחא לכ חבזמה יבג לע ןהכה
 לחשכ תיבל חספה תא קכילוס קא ןכו תבשה תא ץחור םניא ויענע ראשו תבשה תא
 הל תבשוי הינשה תכחו תיבה רהב םהיחספ םע םיבכעתמ םה הנושארה תכ אלא תבשב
 טחשנ חספה תותכ -שלשבו .םהיחספ ולצו ואצי הבישח .תדמוע המוקמב תישילשהו ליחב
 דועבו התוא ןילעוג הרזעה האלמתנ הנושארה תכ הסנכנ .םישנא םישלשמ התוחפ תכ ןיאו
 םלמ ובירקהש םדוק ותואורמנ םא ללהה תא קרוק םירוסיאה תא קבירקמו ןיטחוש שרש
 • העיקת העורת העיקז^-מזעיקת ,נ קעקות האירק לכ לע ושלשי ונש םאו ותוא קנוש
 • הרזעה תותלד ןילעונ תכ הסנכנ הנושאר תכ האצי הרזעה ןיחתופ בירקהל ורמג
 ןלמ ואציש רחאו • קוש ־ןלמ השעמו תישילש תכ הסנכנ הינש תכ האצי קחתופ ורמג
 תסא הציחרה התיה דציכו .הב היהש םיה ךולכל ינפמ תבשב וליפאו הרזעה ןיצחור
 הפצרה תא חידהל קצורשכו • הנפמ תאצל םוקמ הל היהו הרזעב תרבוע .רתיה םימה
 םיפצו םילוע םימהש דע הפמו הפמ היתורנ לכ לע תאלמתמ איהו התאיצי םוקמ קסתסס
 התאיצי םיקמ ןיחתופ ב״חאו הרזעב היהש ךולכל לכו םד לכ הילא ץבקמו ןאכמו ןאכמ
 הפרט אצמנ חספה םאו • תיבה דמכ והז הפושמו הקונמ הפצרה ראשנש דע אצוי לכהו

 :רחא איבמש דע ול הלע אל
 *םרקח םוקסנ ותאירק הלעתש יממ ותוא תמקל ,ח רבד לע דרחו אריה שדאח ־קרעו .לתנ רועיקב ץנעח ערו

 1 ןשא רמגינ חרהסנ ותוא חמיש שליש ארוב ׳ח ימל ןעדויו תיבה קרמ לע גאדיו

 הדגה רדס
 וז# גוא עלייס ר5ןיי1 זיא חס$ קפ טבא; ך
 טכאנ רך ןופ םידידמ גוא םינד עלא ךיא
 י׳־^ה זגיאטאת לא^טסנעךיליפ רןקי!טייט3
 זגואמאה גוא ןךייס עלא ןופ טלימו רד סי1א
 חא םורד גוא טא?י;ע;יי] םיד? טנילייסיג
 ןופ ךיז ןימיה וצ בדחס םימזןי ארי רקילטיא
 ¬ש רא; .םילטב םיר^ד מ־ןאנ איל״קדידיוצ
 םך ןיא קגגיי־מ ראפ וצ טכאנ ד ביוחמ חא
 חא רקיע רעך גוא םידצמ תאיצל ןופ םג

 רעלניק עץד ןייט£ ראפ וצ ק?עג ס? לא;

 חספ לש
 םד? םעך טקע־קג ץיי#דנקי2דק1א גוא .םיל3
 לאז טעב ה?סזו ק;גוא .גגוריצ ע;ך? טיז?
 ופגהעקי;ןא ףי1רך ןיציז לא] גוא טעב רפ קד
 ןייז םיירפ זא קזיףו אוצ םוא תורס ךלך
 טיב ןא^נ טאהיר^ה םע רקס םל םמא ר^ייז
 םד בקחס ןנייז ר?ייו_ו ר ךי1א .ןז?ייצ יפ זנוא
 ןעיייג ויא מיי1 ד ןעל ןיטכד יצ םא ־חס
 ךיא חס ךז .םרצו? תלואג קפ סג םער קא
 טיועוו םגן ימ דלאב לאזיעיסך ןיי1 טגראויג
 דיכ? ןזהביריצ םא רךס םל ןגנאפ ןא טכאג
 ךיא נוא ןד?גן ןק1קיפא םעל ןענעק לאז־רג;
 • חא ןד דליוו םכא;עבלאהרפ קגא;ללה
 :ןגא;סיא םריזחה'ריז? ץגאג ןעק זומ ךיא

 חספ לש רדסל ןמיס
 *ה$כ .איצומ .הצוךך .דיגמ .ץחנ ,ספרכ .ץהרו .שדמ
 ז׳הצןנ .ללה .ךרב ,ןופצ .ךרוע ןחלזץ .ךרוב .רורימ
 חי די םיד ניא יימד ייי חי ימי יד גיל איד.ףיא מ* .תומ *־׳ידד ס־א *ץיוא גייל תא דעלעס קיא
 **יניא .*גאה עסכער דסח ןיו עזוי רעד רעסנוא גייל תסו־ת ששו תא .רז־ס םער איד ק#יךוע תא .םגאה עקעל ־שע
 ויאפאן וךןח טלמלרורם םעד רעשגוא *ך ןי*דוע .י* םעדדעסתא מל עק*ףםע• ןופ 0*ךן ־זיאיסאד ס§ךן

 ז ז.גל ^ !יר" ויא ^וץדן דער *ןרא ןיחח ענמירג
 :#ייק.ךאם גוא סיא ןיסיג ןא סייה תא לדיאחיק•! ןופ 01* סענערס

 :!דיזוני?^ אוה ךירפ א^דוקך אתדועס איה אד ה$לע.אכל8ך אהדועס וניקתי
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 הדגה רדס
 :אד ןא ןעמ םבייח ןיכאוו דער 0* נ* .תומל 1ין יש*ה םוי ;א קס םביה תנוא שוא םלאעיג ז*ן ןפמ

 'ג ןפגל רפ אדוב םידועה ךלס וניללא ל, הגןא ?ר* !גיס ייבס
 ונממורו םע לכמ ונב רחב רשא םלועה ךלמ ועחלא יי התא ךור}
 הבהאב ונדדלא :ןי ונל ןתתו .ויתומב ונשדק■ ןושל לכמ
 םוי תא)ןוששל םינמזו םיגח החמשל םידעומ (ו החונמל תותב# ״־׳׳׳>
 ןמז הזה שדק ארקמ בוט םויו הזה תוצמה ינח םוי תא 0 היה תבשה

 ונתואו תרחב ונב יב !םירצמ תאיציל רכז שדק ארקמ <הבהא?> ונתורח
 החמשב ׳!וצרבו הבהאב)י ףשךק ידעומו <תב#ןי םוסעה לבמ תןעדק
 :םינמזהולאךשןףתב#ה)שךקמ"ךהתא ךורב !ונתלחנה ןוששבו

 1 1 **יי* .זמוהש םינ קמ טגאז הספ קםי געס עםמליאל^ץ

 :הזה ןמזל ונעיגהו ונמיקו ו;^ םלועה'ךלס ך התא ךור?
 :טדדהש ראפ םאד ן

 :שאה ירואמ ארוב
 ךשחל דוא ןיב לחל שלק ץבלילבשו םלועה ולה ונדו־^ 5,׳־״?א ךתב
 תש־זק ןיב .השעמה ימי תששל יעיבשה םוי ןיב םימעל לא־#ד ןי5
 השעמה ימי תששמ יעיבשה םוי תאו .תללבה בוט םוי תישיק?זי?ש

 לידבמה" התא ךור? :ךחש!?? לא־ישי.ךמע חא תשכקו תלד?ח .תשלק
 'יכו ונייזזדמ $ שדקל ש־דקקכ

 ןיא ןעקעדם םדא ןעמ ףראדאב חלחתכל ג וא םונ םעד ןופ בור םאר םעמ דעקגיל דד ףיוא םנעהעלינ ןא ק1יךן
 , די. .... ח־זנה איד ץגאזתא תיסונ עןךא קקנירסאוצ רעבא .םנעהעלינ קימיג קצל אוז גהונ ןיז קנייי ימיךו

 ן ןיליבןנאס םימ ןייל} ברחמ דעבייוו ק^ייז ןמוקיפא גוא רורמו הצמ
 : םךי' תליםנ לע םינ גאז ינוא ןימ םוצ ןד םשאוי ןעס .איוו ןיילב םנעה איד שאלו ץחרו

 גוא רעסאיו ן׳לא! ץא ץי* קניטגוא י םעלפאשחאק.'עזפכאקס דערא ען#ירםע• ןופ םמרג ליקימ^ ןיילקא םענ^פרב
 " : םתא ןיכילמיא ליי? הא ח?רב איך ןא?

 :המדאה רפ ארוב םלועה ךלמ וגיהלא ״ התא ךור?
 :ןעקנוס ץיא םפרג םער ןייז גוגיג לאז םעימלדעוו לדמ בא ראג רעסאוו ץלאז םאד בוס םוי םוא ץראמ םינ רא$ ןעמ (א)
 ןעמ ףראד ןיגעת םסערןופ תדגא ןיממ/ אוי םאה רע ביוא גוא .תדבא ןיפ רעניצץוו םןרנ םער ץסן דעחי^ ןעס (נ)

 * 1 י :ןיזמ םפרג םער ן אנ תושפן ארוב ןייק״ץכאמ םינ
 1י^ גיז תומ איד ןישיווצ ןופ סיורא םע$ ליים מניור} איד \ לייה אייייצ ףיוא הןס עשסלעםרנ איד דעביא ליימ ץחי

 :ןמוקיפאםער ץנמו קשיק.םעד דעסניא •

 : םאי גאז גוא .ייא םע־ד סיס עורי ך ןןמ$ פארא םינ ףראד ןעמ תא תוצמ ך םימ דעלעמ םעדףיוא בירו ךינס

 יתיי ץפכד לב .םירצמדאעראב אןתהבא ולכא יל אינע אמחל אה
 אעראב האבה הנשל' .אבה אתשה.חםפד יתיי_ךירצך לכ .לוכיע

 י " 'י:ץרוח ינב האבה הנשל .ץלבע אתשה .לארשיל
 ןגערס וצ םינ לכש ץיק םאה דניק.סאד בייא (ג)עינתן׳ג המ ץנעיפ ןילאז ־חץק ך יין ת*ונ אך קהיג ןא ףראד (י)
 !יוא .ץגערפבתו 0אךםיא ףראדםינ ןוי זדי״םאה־״ ביוא .הנתטינהמ ןיערפלאזרע ן^ סיא בייוס רםאפ ־יעדויו{

 :הנתשנ -רס ץגערפ ןיילמ רע ףראד םינ בייזו ןייק_ םאה רן

 ץא תולילה לכ}# .תולילה לפמ הןה הלילה הנת#נ ה©
 סהצס דנאל ץא !דעי??# ערע1?יא !י?עגי; !יבאה סורא תא םאונ טי1ר3 סל אייו ""יל א£
 םאמ יעד יע;ילז?יא •ןיסע ז;״א טיה לא;ניא !עטיק לאן גרעגגיה זיא $״; רןילטיא ,
 זיא רע סאוו ןמוקיזגא םעד ןיםנן זזיא טיט לאז גיא ןעקיק לז? טמ ט?אק רפ גוא ףראלא*
 ןעמה טעוו םאוו רהא;םיצ ""ה ""ל *ת ריט ןע;יין רא;םאל ״״׳״ חס? ןנרק,טא(ןש !א

 נ לאלשל זדיה ימיל ןיא ■יי"
 הד ' ״,,־־5י־
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 הדנה רדס
 ן םימע? יתע הזה ה^יילה ,תח* [<*>

 ולב הזה הלילה^הצמ ,וא ץמחיןילכוא ונא תולילה לכבש
 הלילה .תשרי ראש ןילכוא ונא תולילה לכבש :הצמ.
 ןיבו ןיבשוי ןיב ןילכוא'ונא תולילה לכבש :ז רורמ הזה

 :ןיבסמ ונלב הזה הלןלה .ןיבסמ
 :םאד םנאז ןמ מא תומ איד ףיוא םקדח קמ

 הקזח דיב םעמ וניהלא 'יי ונאיצוי .םירצמב הערפל ונייה םידבע•
 וניתובא תא אוה ךחב שודקה איצוה אל ולאו .הרטנ עורזבו
 .םירצמב הערפל ונייה םידבעשמ ונינב ינבויוגינבו 'ונא ירה םירצממ
 .הרותה תא םיעדוי ונלב םינקז ונלכ םינובנ וגלב םימכח ונילב וליפאו
 םירצמ תאיציב רפסל הברמה לכוי.םירצמ תאיציב רפסל ונירע הוצמ.

 " :הבטימ הז ירה
 אביקע יבדו ,רירזע ןב רזעלא יברו עש1הן יברו רזעילא יברב השעמ
 תאיציב םירפסמ ויהו קרב ינבב ןיבסמ ויהש ןופרט יברו '" י י
 עינה וניתובר םהל ורמאו םהידימלת ואנש דע הלילה ותוא לכ םירצמ■

 ' :תידרש לש עמש תאירק ןמז
 רמאתש יסיכ? אלו ת# םיעבש ןככ ינא דה הי־ןזע ןן רזעלא יבר רמא
 תא רוכזת ןעמל רמאנש אקוז ןכ ה^דוש דע תולילב םדצמ תאיצן ־ '

% 

 ןכעמ טקענ עלא קא םוראוו.טןענ עלא ןופ טכא;יל טלעללע רא8 זיא םאוו ר8 ״״״ ,ךמ
 קא לננ" :הלה ר א; ־וא;ןיס? טינןעס רא^ ט?אנ איל רןא ה^ט :וא ץסול ןי?? ריס
 ריס ץזימ טלאנ יל ןיייי ייה ע?יע1י רעפיסיילן? ,יילרעלא ןיט? ריס ק:עס טכע;

 ראו;ןייא ךייא ןןגנומ ןייא טי:ריסי קקט ט?ענ עלא ןיאלננ" :יסיטירק עלסיפ קסע■
 נדעזיז ןיסע ריט קנעס טלענ עלא קא לננ" :לא!ן ימוצ ןעק,:וט ןייא ריס ןעוט טכאנד•

 :טערעלינןא ןיס? עיא ריס ןעוט טנאג אד רע8א טעדעלי? ןא רעדא
 קפעל רען;וא טאןד ר? :וא םירןמ ד:א? קא העל9 וצ ןעויי: ריס ןגיי1 טנע^ק ינ״.י םיךרע׳
 ך:וא טא;זנוא ןניוצינסיוא טאל ר? .רעסיפ חא םאו; ריס ןיס? םורל טרעזןיפינ

 בייצ ןייה זיא בוא טנהעלילנא ןציז :וא תוצס ליה ןיס? םורד;ץרעוי ר?י1ז יאן :ליט ד ןעומ טייצ ןייה חא
 קאיי •ןדעה עיילפ ייו י ןייא ןין־נוט

 רעז !יא זוער9 וצ ןעויינגינעס רעסנוא רלגיק םדניק.ף :וא דן;יק.ער£נוא :וא ריס ןטלאוו
 דיט טלא קקל עיא ריס :יד:אטזןי'ר8 :ויק עלא ן;יל ריס ףי1א ןעיו םורד ,םילצס !ןאי
 תאיציפ ןילייל יצ זניא ףייא הנצס ןייא ךאל זיא הלצד רל ןיא טיל"# ס? סאוו ןעסייוו על£

 • טפיולי; ר? חא םולצס תאיציפ ןידיילוצ טלעס ר? םאו; לעכילטיא ןעד םירצס י
 וי?!ןינן ימוחיר!? !כ ־???א יפכו עע^הי יפלו.רזנקלא יפד ,ה1{׳?סא ןעיוי:חא 0? השעמ
 חס? םוא קלב ינב טס״ה םאוו טאטזןי רל ןיא ש:העלי:ןא קסעקגןניי1ן1פרט יבלו י י
 ער?יי2 ןסיקינ ןענייז ם? חפ חסו ןופ טנאנ איל •ואל םילצט תאיציב טעך;ןבאל ילניא
 קןא( וצ טייצ יל טסייכקנ טא,ל םע םינפל ערעןנוא יל וצ טנאקנקפאא יל :וא סיליסל©••

 :אירפ ןינרא? ;ופ ?05׳ תאילק י
 ןניר יאל ענייז םודאו; ראי גיצעפל ןופ ןאסא זא ןיפ דקא היך1ע ן? רזנןלא יפל ט:אז ךנא
 ןעונינ הצ:ס טי;גאק ליא :יא ,ןיסאס אי4?נ ןייא ר6 םיא יאז 'ןעס ילפיחאייינאמ

 ןופיםיסנ ף אל ריא ,ךא זיא םע סאוו תיציצ קפהו?ך3 יל ן^ן לא;ןע1ן םיסמ יד
 יפירצמ ׳רפ״מס



 הדנה רדס
 -תילילהיוליריסולכמיהעףדב ימי,.ףדרימילכםיבצמץראמ ףךוא* םזי
 :סיממ תומיל'אי3הל ףדר ימל ליכ -ךס םלועה ףדר ימי, םירמוא םימסחנ
 דמרב .לאישי.ומעל הרוה תנש ךורב .את ךורב .םוקמה ךחב
 .עשר דחאו '.םכח דחא .הרות הרבד םייןב העברא דגנב .אוה

 :לואשל עדוי וניאש דחאו .םת דחאו
 יי ,דוצ רשא םיטפשמהו םיקחהו תודעה המ .רמוא אוה המ ם^ח

 ןיריטפמ 'ןיא . חספה תוכלהב ול ירמא התא ףאו.םכתא ונדולא
 :ןמוקיפא חספה רחא

 יפלו .ול אלו םכל .םכל תאזה הדובעה המ .רמוא אוה המ זןטלר
 תא ההקה התא ףאו .רקעב רפכ ללכה ןמ ומצע תא איצוהש
 , . •יו • • • - ז *ןייו יי י־ן_ י ־ 'י״י׳ י• ..א אלו יל .םירצממ יתאצב יל יי השע הז ירובעב ול רמאו וינש

 :לאגנ הדו אל םש הדד ולא
 ¥1 ? • ? 1 ץ 1 ? - ¥ ן - ¥ 1 •־ - י "י¥ יי ונאיצוה די קזחב וילא תרמאו .תאז המ .רמוא אוה המ םת

 :םידבע תיבמ ם.ירצממ
 אוהה םלב ףנבל תדגהו רמאנש .ול חתפ תא לואשל עדויי וניאלו

 י :םירצממ יתאצב יל יי השע הז רובעב ־־שאל
 י - -• - - - : - וז - ״ ליובי אוהה םויב יא .אוהה םויב״רמול׳דומלת שדח שארמ לוכי

 ^פ טגא^ 1זא ףי1א טאזד אטוז ןינ זיכ ,"יי ק י־״׳יי* יל טלא) ןיפ ע?# תאירק ר עד ןיא םידמ
 געט ע׳^א םממ דבאל ןופ עא) םי1א ןייד גאט םך ןק^ידי^ טסלאז וד ק)'עוו ןופ קוס$ םך
 ןעדי רע*$ גאט ייב ןעט ט;ייס ןדעל ןיד חפ געט איד קיט# לאז סעיןעוו .ןגעל ןיד ןופ
 ןי;^ן םי?;ףע)יועטיא ד .ףי1א ט?אג יי* ס׳טייט חא ןיכעל ןיד ןופ גע1$ עלא טייט# אל
 •איו ףיוא םע טזידו לכ טייט# סג) ןעוו טלעוו 'רעך ףי1א ןעט ט;ייס יטל ןייט# לא;סג? ןעמ

 :םירמ תאיצל ןופ םדע איד ןופ קויד ףי1א ןעט טעוו ןע?וק טעוו סי#ט !ע1י געט
 -לאר^י קלא^ ןייז.אוצ ה־ץת אד ןיכע)י) טאה רע סאוו ה״גקה זיא מ*י1לי4 0יק00 זוורב
 זיא רע;ייא םנח דחא םליצט תאיצי ןיא טעריג הך1ת אך טאה רעד;יק רי$ ןיגעקטבא
 םה ןייא חא רע^ייאנוא םת יחאורטכעל# ןייא זיא רע;ייא בוא עשיידהאי קדצ ןייא בוא גולק

 :ןי4עךפ אוצ טי)םייורי םאו)חא רע;ייא גוא ליאשל י־ייי יניאש דחאי
 ןועידי* ןזעח;בוא ט׳יגגייצע* ד ן*יי1 סאוו טןעלכ .רג) ט)אז םאור רעחלק רעד םכח
 חס? ןיחק,םען ןופ םי;יך ד זא םיא גא;וד ךי1א נוא.ףייא ןיטא}י)טאז) טא)סאוו "
 םד ןט יקי^א טטאס סאל ןםיק'" חסק ן3רקםעךןופ ןיטע םעל ףא)ןיךייר םי;ראט ןעט חא
 :ןימ? טי)ןעט ־ואט ח?$ ןגרפ םעל ףא)םוראוו ,ןיזייכ# ףא)ריט טג;ידג בוא םי1א

 עי< ףייא וצ טעלרא עלעוו# דחאםאןוט)אזר^.ר^מ)אן סאוו רע^כעל# רעד
 ןיא רע ט)יקייל .לילכ םעל םרא ףיז ןע?וני;םיורא טאקרע לידו גוא.םיא וצ טי)
 1זא ריט ןג?ומ םאוו ןיגעוו ןופ םיא וצ באז נוא ןיד ע?יי1 גילייא ףאס וד ףי1א םורד ה״בקה
 ןאט)טא; טל ריס ו צ.םירמ י)אל ןופ עא;םיוא ןיי? ןיא םי?;ןאטג ריט טאה טא)ליידב
 :ןראייג טזייל;םי1א טי)ר$ ם;אוו ןטיאל 'ןעווג טלאוו עז?ך רד ןעווםיא וצ טי)ר^א םי?)
 דייס דיס ןעוט סל ןיבא;םיא וטטל^ן.סל חא םוי ט)עךפ .רג)טגא)סאוו םה רעל םח
 צ זי1ה טכעיק םעד ןופ םלדצט דבאל ן4 םא)זנוא ןנהציג סי1א טאןז טלאס רקראטז^ טיט "
 רעל איוו.םיא וצ ןדייר יצ ןא אח בייה קבעיפ אוצ טינ םייס םאוו רעד לואשל עדח וגי^1
 ־ריט ק?וט סאד םיא ןיגאז אוצ גא? םע־}ץא ד;יק קד יצ ץץ1א)ט?לא;ט^ז קוס^
 :םדמ דגאל ןופ ג)אנ םרא ץיס ןיא םי?)רד? וצ ןאטד טאה ימאב סאל םאל קגעס
̂ *ןוא ט4דעל ן5יב ^1ךוח ט׳אר ןופ םדצט תאדל ץ)אן לאן ןעט זא טעיטי? טלאע ךיא ־ 6 
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 הדגה רדס
 א$ןז יתרמא אל הז רובעב .הז רובעב רמול דומלת םוי דועבמ

 :ךינפל םיחנמ רורמו הצמ זעיש העשב
 ותדובעל םוקמ ינבךר ו#נעו .טיזוובאויה םיבכוכ ׳ דבוע הלחתמ
 רבעב ל*־#:יהל£ :י רסא הכ םע,ל לכ ל.א עשוה: ר״אר ר©!<נק *י ! י
 גכדכא םד1ל$$ חבעררוח;יבמ םהרב# יבא חלו םלוע© םהיתובא ובכרהמ
 ה?>י?ןז?מ ץלא למ יחוא ךליאו ר-למ רבעמ םלרבא תא םכיבא תא :ךכאו
 ו^עק ןתאו יז?? תאו בקע!תא קחיזלל ןתאו קחצ: תא ול ןתאו וער! תא

 :םתעס חך:וימי בקעל וחוא ת5ןף? דיעק דל תא

 יזורב 2^1ד!לוד^ ♦אמד ך1דב ♦לארביל *ו^רודטבה לן^1*ל3
 ץב תירבב ועבא םהרבאל רמאש המב ת1שעל ץקה תא ׳
 ץראב ףערז היהי רגייכעדת עודי םרביאל רמאיו רמאנש םירתבה
 רשא י יוגה יתא םגו :הנש תואמ עברא'םתוא "ונעו םודבעו םהל"

 :לודג שוכרב ואצי ןכ ירחאו יכנא ן־ד 'ורובע:'
 אמ ןעמ שןמח תומ *ך תא ןי*ז חמש ץןו ףרא םיא שגייה קז? תא םןאח דעמקע־ו דעד ץא םונ םער םמנ

 :םאר םנאז קמ תא

 דמע דבלב דחא אלש .ונלו'וניתובאל הלמעש אי,ךו
 םידמוע רודו רוד ל?בש אלא .ונתולכל ונילע

 :םי־ץמ ונליממ אוה לורב שודקהו .ונתולבל ונילע
 ךיא טלאוי ןיילא נא$ םעל רא; ץיסש׳ לא;שע ןעמ גוא .גאז; םעל רא; קיסע רעל
 ןעוט סאל קים$ רעד זגיא םהירעל גא$ ךא; תא םע זא םממ תאיית ץ;א/אוצ טגיימיג
 ןמיד רעל יצ טגאזי;טי; באזל ךיא •זגיא טד?םי1י;ןאזןיג טאה טא;לידו םאל ןמעיוריט

 :חספ ןיפ טכאג ד תא סאל רד ראפ ץץל רמז;גיא הלס זא טייצ רעד ץא טלעייג
 טעדע;י;טא? לגיציא ר$ע; ערלנא ץרעטלע על!ניא טגיליג ץבא? ןז?זן׳רע םיצ ,דלחתס
 דזא קלאע םעל יצ ט;אןעז^״דל טגאן קיס^ יעל ימ טה;ד ןיי1 יצ ה-בקה ז;יא
 ןיפ ןירעזןלע ערעייא ןיסעליל ןע^יל ךאע טייז םגע:רעביא לארזעל ץפ טא;רעל.טגא?;טא?
 ךיא באה ירטע;עךך4א טגילי;ץבא? גיאד$ח;ץפניא ם?רבא ץפ רזןא$ רעל חרת .גיבייא
 ןעמ דגאל ץא םליפי;םיא בא? ךיא גוא ךאע טייז ר;עיי ןיפ םהרבא ר1ןא$ דעייא ןעסיגי;
 יצ ץבע;י;בא? ךיא גיא קח?ל ןיז ןייא םיא ץבע?;באה גיא דד;יק ע;יל טלעסי;בא? ךיא
 ד*לץפ גראב םעל ו^ע יצ ץבעע;בא? ךיא גיא ךעע ןיז קא גיא בקעי ץז ןייא ק?צי

 •:םיכצסןייקטרעליגי; ץבא? רעלגיק ע;יך טיט בקעי גיא םיא ץברא לא;רע ריע£ י
 דעןילייה רל ח״בקחש לאר!קי יך וצ גמרעעד ראפ ק] טיה רע סאוו טא;תא טבי1לי;ךורב
 יצ טגאז;ט? רע,יוו ןא^נ לאן רע םירמ ץפ תיל;ץק םעך טגיבעלי;טאה רע טא;
 דל יוו רקיס# יד ן#ימצ ןעי ־ד םיא טיה תמן תר1כ טאה רע ןעוום?לבא רעטאפ יע1;יא
 ןייא ןיא דגיה ץד ץי1 טעוי דסע־ךפ זא קמו יטסלא;קירי ם?רבא יצ טגאז טא; טגאז קים$
 טרלגיה ריפ יי!ץ;י;ייפ ןדעמ גיא יי1 טיט ןיטעברא ןילעונ יי1'גיא םדעיד טי; םאע ד;אל
 לאל^ו ד ןדעמ ךא;רעל גיא ץטבד ךיא לעמ ?ע^ל ןדעיי ד םאו;מאן סאל רעבא ראי

 :תיריזעע גיא םטיג םיזר;טיס ק; םיורא
 ןדעמל? עלמי* " ייב תא סאל תירב םעל טקגיילינ םא;סאוו םאל "יסא׳ איקי

 טרעייג זמא ץבראל ראפ יצ זגיא ?יוא ןע;אט#יג ףי1א זיא ןיילא רענייאטיג םיראוו
 וויבקה .רעןא קבלאב רפ יצ זגיא ףלא ןע^מבזקי;ףי1א ןע;ד תורוד ע;יטייע ראפ עלא ןיא

 ׳ • :ט;ע? ערעיי1ןיפ טןןעלדקב זניא טא?
 1(7 ׳ר ש״םפ*
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 הדנה רדס
 :רע־תנא סונו 07ד ןמ בוא ףיוא רדר״ו תומ *ך קמ ם^מ אד

 אלא ר!ג אל העד# .וניבא יבקע?? תושעל דצ־אס ןבל ׳־דט רסלו אצ
 ־חר יבא דבא יסרא רסאנש לבה תא ריקמ בקב ןבלו םרב!ה לע
 המחצס ־ורד :ברו'םוצע לחנ יוג^י םש יהיו טע9 יהסב םש ינד המחצס
 םירצמב עקת״שהל טיבא בקע!דר!אלש דסלמ םש רענ :רובדה יפ לע םטא
 העד?:ןיא"יב ונאב חאב דיגל ,הערפ לא וד?אי רסא# םש יטל אלא
 :ןשג ץראב ךדבע אנ ובש!התען ןענב ץרא? בערהרבק יבלחבעל ישא^צל
 התעו. המירצמ ךיתבא ודד שפנ םיעבש? רסא# ־י׳?? טנ?9 יתמב
 לא#:ויהש 'דסלס יטל# יהר :בחל ם!סשמ י3?וכ? לןד1לא : ף# ־
 ומצעב וברב וצרשי ורפ לא־#!ימי רסא# ידא םוצע לחנ :םש םינדו?
 ה#,ד חסצב הבבר דיא# #3 ב־מ :טרא ץראה אל9*נ יאו? יאמב
 םורע תאו הסצ ךרעשו טובנ ם!־# םיחע ףעב יאובתו_ילךגתו יבדרוךימתנ
 רסואו'יומ ך!סךב 'ךל רסואו ךלמב ת#ו#ט ךאךא3 ך!לע רובעאו :.־דלען

 :דס ךמיב ךל
 םי#?ה ונתוא ועכי :השק ה־ןכע ונילע וערי טונעי םףץס׳ד ונתוא ומריו
 הסהלס הנארקמ יב הדרו הבר!ןפ ול המבממנ הבל רסא# ׳־״?? ־*"
 :ץראה ןס הלעל ונב םחלנו י.

 ךרפב לא#!י# תא םחצמ ודבעב ימא#
 רעזנוא יצ זאמ יהרא דואל ןופ ן?ל טלאווינטאק םאוו הר1ת ־ך ץא ןידעל נוא יי;י־יי אע
 טרעיי; ץזניי!!!אוצ ןיטאעדטד רעט טאזל דער־ םוראוו.,־1ער.פ זא רע? בקעי.רןקא?
 יטראל ן?> רעעיא טנאז קוספ רעל איוו עלא ןיסיייהלא טיאווד טאזד ןעי רעעא םיר?ן ד
 זיטראד דסערפ זיא רע םידמל ןייק.טרעךד רע נוא רעטא? ןי# רע}יךאן ראפ ןייא טועמ
 נוא:קראט?ו גוא קלא? םיור;ןייא וצ ןט־ןאל ןראייד ייא רע גיא קלא? ני;ייס טיט ךיא ינוא
 דטעיפ ןט־ואל זיא רעחייו םטא;ףלוד טידיג רעא םירצט ןייק.טועדינד טאוד נוא יייי.ליפ
 ץל וצ ראג םירמנ ןיא ןעע^וי ני?ייא טרעדדד טד טןד בקע!זא'ז;וא טנדעל קוסע רעל
 ריט ןענייז דנאל ןיא דטערפ ןיי1 יצ וער? וצ ןדא!ייז טנאן קוסע רעל יוו ן?ראן דמע־!?
 חא םע םוראוו טעעעיעעד !יפ ףאי? יאד יצ דיימ ןייק_ אל ש;זיא םע םוראוו ןעקוקד
 :'ןזן׳ונ דנאל ןיא טכעפ ע;ייד ןעעיז ןילא}יניציא ,ןעג3 דנאל ץא רענעה רעל רעווזע

 ענייד טרעוינד ןבאה ריעיי גדעביז טיט טנאז קוםן רד יוו קלאע ענייינ טיט ־־־ יתמב
 וצ לטיה ןופ ץועט# יד יי טאל ־חל ןאעינ טאק דנוציא גוא םלריזט ץיק.ץרעעלע
 ןעווינ ןניר לארזעל יד זא טואטעועל קוס? רל קדאע סלרג ןייא וצ ןטואן ־ואוו רע :וא .לימ
 רארזעי ד ט;אן קוסע רך יוו קראטט׳ נוא ־יי־ םילצט ץא ק־׳א? רל:וז3א ראפ טעעייעד
 רד טרעוו םע נוא לי? רעייז ךל ץק־ןאטטי בוא ףיז ןיסיירג גוא ךל ןעקליוו גוא ךיז ןיוע?
 חא נ:וצאר?זע איוו דורע? ׳יבבי טןאז קוסע רל איוו לימ נוא ניי.יין טיט דעול סאל טלימ
 שסיבינוא ןיטסאווי;טסי? גוא ךיד טרעיןינ טסאה אח נוא,ךד ץ3ע;ד ךיא באןו ד לעפ

 ןעזיי־י אוצ םיוא טייצ אד ןעזקוקינ חא םע רסול3 •דוריין עלא רע?יא גלוריין ןיא ןעעוקד
 :תועט ןיפ גילייל בוא טעקאנ טםי3 את גוא ךד י

 ךל ןילעוו ריט ןא ךייא טייל3 ןינא( םדצט ד טנאן קימ? רעל ךו ז;וא ןעלביא ייל זערר
 םיילטזן׳איזעפי)רד טעוו סעןעוו נוא ץרעטךי.ז רע טעוו טנייליפ םיא וצ ןענילק ־^
 טיורא 'טעוו רע נוא ז;וא טיט ןט״יסט׳טעוו נוא דנייפ עי1ניא ךיא תעינ טיעטינ רע טע1)
 םיא ףלא 'ןא־טונ ן?אוד ייו טנא;קוםן רעל אלנ ׳ז# ןדיעי? ייל ""י ה^אל םעל ןומ ןייל

 עמצגמ 'י *,־־־
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 .רדגה רדס
 ינ#ע תאו ונלגע תא ארב ונלוכ תא י:.עסשי וניתובא יתלא : לא קעצמ
 םיס:3 יתב רמא# .ד?? ונדרובא דמא ,יי לא קממ :ונצחל תאו ־;־
 לעתנ וקנתב הדבעה ןמ לא#:יג? יחנמ םחצמ -ן# תעב םהה שערה
 עסזןויג רמא# .דמע ונלוק חא י; עמשי :הדבעה ןמ םיהלאה לא םתע#
 ג בקענ תאו 'קחצ:תא םהרבא חא ותירע תא םיהלא רבזרםתקאג תא םיהלא
 לא#י יגבתאסיהלא ארב רמא# המע ץרא ךרך ח#ר9 וז ונלגע תא ארב
 הרא;ה דולמ ןבה לע רמאנש'המע םינעה ולא ונלמע תאו :םיהלא עבי
 תא יתיאר םגו רמא# המע קח־ןה וז ונצחל תאו :ןויחת תעה לעו והוכילשת

 :םתוא םיצסיל םדצמ #א ץמלה
 :םית?מבו תוחאבו לחג ארמבו הרטנ עורזעו הקת ד,יע םחצממ י !ןנאיצ1יו
 ד;לע אלו ףרש ■ירי,לע^לו ךאלמ ילולעתל םורצממ "ונאיצור
 ם:רצמ ץראע יתרעעו רמא# .ומצעבו חובבע אוה ךורע שודקה אלא חילש
 מ*?י***"*"ימ ־זמס 8* ודמ ■ימ 3 יתמו׳מחמ

 יתיכ,דו.ךאלמ אלו ינא .רזה הלקנ םדצ? ץראע ית־ןעעו :ב ינא םימ# השעא •1*1
 ינא םימפש השעא שלרצט י!מא לע?ו י ףרש *ל] ינא םחצמ ץראע רוכע לכ
 רמא#המער?ךהוז הקזח ־ח? :רחא אלו אוה ינא ב ינא .חילשה אלו
 ןאצעו רקבע םילמגע םירצנחע םיסומע הלשע ־#א ךנקמ? היה י די.הנה
 הרטנ ח:ע העולש טרסו רמא# המב ברחה וז הרטנ עזוןעו :דאמ דבע ר?ך
 םדדלא הסעו וא רמא# .דע? הניעש דלנ וז לחע ארומעו :ם:## לע

 טעמ# טי1ב ר3ן טייפרא ערעיי1ץא םיאןגיבייפוצ ןגעווץפסססעל ץקע;ץי# אאז ע$צלגן
 ז;וא ףי1א ץבעגי; ק$אןד איי1 :םסהעי גוא םותיפ טאזן# אך הער5 וצ ןירעזיאק ץא#
 :טייקגיטראס טיט לאך#י.ד טיט ןטע^רא םרמ? ד ׳ט;אז קוס§ רד יוו טע^רא ערעוו#
 טרעהיג טאןד רע בוא ןרעטלע ער^וא ןופ טא}רד טא}וצ ןעיר#י;ץבאל ייה בוא העצמ
 רעזגוא נוא טייקמיט ערעז;וא נוא ןיי$ רן}וא ץהעזיגטאה רע בוא םיט# ךבוא טא}
 ןיא י ןיטייצ ליט ןיא ראוו םע גוא ,סייט?׳ קוספ ץא איוו אוזא * ש}ענגיווצאג
 ןעייי# יד טייכרא ערעוו# יד ץפ ל*ח#י יד ץצןניז ייז בוא םהזמ ץס גי;יק רד ן4וא$*}
 םיז?#' רקוא טרעהיג טאןר טא}נוא:טע$ר# רל ץפ טא}וצ ייר#י}רעייז ףיוא טייג יסע בוא
 םהרבא ןופ תיר3 םעל טק;ידי; רע בוא ייר#יג רעיל טדעהיג טאל טא} ,ט;אן קוסק רל יול
 ןךיי# ייז.סאוו זיא סאל ןיי? רזנוא ןהעןיב טאה רע יעמ תא איייססעי.ןופ גוא קחצל ץפ בוא
 בוא דייל םיודנ ןיא לארשי אידיטהען טא; ,טגא; קוספ רל איוו רעיינ עךעיי1'ןופ פא ךד
 איור טייטיג יעל?יק ער^יא טאה סאוו זיא'סאל טייקיליס רזנוא בוא :ףי1רד טהעז ךל
 עלא בוא ץטראיי יצ ץירא רעוןאונ ץא ןירעוו ןידא^ינ טעוו סאוו ץז ע^א ט}אן 'קוס§ רעל
 קוס§ רעל ימ טפא#ג;ייא םאל זיאםאך#ע}עמיווצא3 רעזבוא גוא :ן9על ט?א^ לועטנע^

 :אייז ןענבייא םדצמ ד סאוו טפא#;;ייא םאד ןהעןי}באל ךיא טגאז י
^1^13X* שי;ךאלמ ןייא ךדח טי;םר.צט ןופ טא} ץניוצי;סי1א ז;וא טאה רע ם*דצממ *7!ד 
 איוו ד1כ5 ןיד טיס ט־שיינ "ל" הילש !"*ז וריי טינ ךאל5 ןיניךנעך3 ןייא ךרוד
 לעיו ךיא גוא טכא;ר'עך ןיא םירצט דע<צ קא ןרא|> י?יא לערו ךיא ניא ט:אז קוסע רעד
 םממ ץפ ר^ענ ע:א ןיא בוא ךיפ זי? ןט׳טנע? ;ופ םממ ד^י ץא םמונב עלא ןנא#
 טי; 'ר?א ךיא םמצט ד,נא? ןיא ןראק רעקיא לעוו ךיא .טא; ץק ךיא קממ !א? ?א לעינ
 יז^מעדא מא.ךאלםיעוד}עך3ןייא טיג נואםידוכ?נ/ןא ןנאיש יגחו ךיא נוא.ךאים ןייא

 : רערעךנא ץיק.טי) :וא טא;ןי3 ךיא ודילש קא טי: :וא ןיטקמ ?א לעיי סיבמ? ץפ
 טאנ ןופ טןאס מ טנאן קיםן רעד יוו דדש יעל ייא שאך טנאש עקראשזק טיש "ק״י דיב
 ץא ךיל?עק.גוא ןעלזייא ד ןיא ירעפ ד ץא דלעק ןיא םאו; ךיפ ענידז ןיא ןייז טעו! "

 י איד ה ■׳ימס
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 הדנה רדס
 הקזח דריו המחלמכי םיתפומבו תת&ב תוסמב יוג ברקמ יוג א תחקל אובל
 סלדצמב םביז^לא ץ םקל ה£ע ר#ן לככ םילדנ םרסומבו הרטנ עורזמו
 ךלא דןך:כ חקת חזה הממה תאו רמאנזל המכ הטמה ׳ך תותאבו :זןיגיעל
 םיתפומ יתסנו רמאנ# המכ םדה •ך םיתפמבו :תתאה תא וכ ה^עת

 .:ץראבו םימזלכ י
 *0ןאז אח זא *א ליןגא? מ* דמ$דן קנאךנ סח ן* דעדעינא דנח תא סאד לב1אםםךד םאיו רענץ■ םח ןייא קני•

 :ב־חאב ש״דע ־ן׳צד תא 'וכי שאו םד

 ן ץ^ע תורמתו .ט^או .םך
 חות1אבו.םיתןללחנ אךטבו^:תש הרטנ גמרזבו.ם:ת!ל >דקןח דיכ רחא ףבד
 אוה ךורכ שזדקה איבהש' תוכמ ־ישע ולא :ם:ת# פיתפ1מבו.ם:ס^ * י

 :ןה ולא)םדעמ:? םירצמה לע
 •הבךא ,דרב .קד# .רכד .בורע .םינכ .עדרפצ .םך

 :תורוכב תכס .דן#ח
 :םינמס םהמ ןתונ המ ׳דלוהו ימ
 ן ב־חאב .#ךע .ך׳צד

 תובס רקיע םזרצמכ םירצמה וקלסי רמוא ,רתא ןינמ'ימיא ילילנה יסוי יבל
 םממררה 1רטאך רמוא אוה המ םמצמב .חוכמ םימימח וקל םיה לעו י
 דע תא לאלסד אלב רמוא אוה המ םדז לעל .אוה םיהלא עבצא הערפ לא
 :ודבע השמבו ץכ ונימאי ל תא םעל ואךיי םירעמב ץ השע רמיא הלודנה
 לעו לוכמ ר^ע וקל םך!ןמע הלעמ דומא .תוכמ רשע עבצאב וקל הןן5

 :תוכמ םישמר וקל םיה
 זיא שאד סורא עטקערט#נ םייא מי9 גוא :רעיל דןאט ררעוו# קא ףאזן יד ץא רדקו ד
 דרעוו# קז טנא;קום$ רעל יוו םיריככ ך ט^ו# ךז םאו;ת^ח ךאלס םעל ץפ ידעוול ך
 טיס גוא :םללז^חי רעכיא טקערטוק; םי1א שאה ץל ןיא חילכ זיא !ןוקה ךאלסיםעד ןופ
 ןמסק ןיא ייי ןדיי 'ד יצ םילצס ןיא'ץח.וא3 ךד טאל !ךיט# די םוי ח*סאל טכ*וא$ םיירג
 קלא$> רק3א ןייא זי^ייוצ ןיפ קלא$ ןייא ךל ןעטע;ןז^-יק וצ טא;א טכייפי)ןעל טאה טייט#
 םור$ עטקערטזקיג םייא ןייא טיט גוא טכאט עןתאט# טיס בוא טיירמ# ךרוד רך;ואוו ךריד
 :ץקא עקל י ראפ םלרצס ד;אל ןיא ןאקג ךייא טאוד טא;איוו טכלא^ םיו־־ט טיט בוא
 ץקעט# םעל נוא ט^ן'קוס$ רעל איוו ןיקעט# רעד זיא סאל ץבייצ 'םימ המתי .יז תותואבו
 טיט בוא םיח״םבי :ןקיצ אד םיא טיט ןאזן טסלאן וד םאוו שאמ קד ץא ןעטע; ומסלאז
 ץא ץהייצ רעך^אוו ןדע; לע\ו ךיא שטאן קוס? רעל ארו טולכ םאל זיא סאל רעלמאוו

 :ךייר ץפ לייז קא ןימ ויירסתי ד^יי© גוא טולכ ״•יי םי :דרע רעל ףי1א גוא לטיה
 סי1א טיט גוא ת1כט יריצ חא סאל טכאס עק.ראט# טיט ט#$ רערעך;א קא יחא י^יך
 תיבט יינצ ךייא חא םלילאל םרימ טיט גוא תיבס ירוצ ךייא זיא סורא ץטקעלטזק;
 ןחעצ ד ן;יי1 םל,תיבט ייייצ ךייא חא רל;ואווטיט נואתיכטייייצ ךייא זיא ןקייצ טימ גוא
 .איי] ןע/י] סאל ק יל*יי טיר?ט ד;אל ןיא םירצט ד ךייא טיאככיג טאול טא;סאיי היבס
 חברא לי;אל ירב דק# חיי דלא!} ירי תיער תייס עלא רייע זייל ם-גכ #עדפ עדרפצ טולכ "י

 :םידובכ אייד ץפ גא^כ אד תחוכב תמ ^עקעטצחפ ד״זיקרע^ייה
 ץא םלרצס איד ץראווי;ץ4אלזץי';ן;יי1 יי!זא פא וטטץרעליסאוו ץפ שאז י״י יבר
 רעל ם;אז סאע^סמצט ץא׳תז^נ גינזפיפ םי.םעל ףייא נוא תיכט ןהעצ םלדצט דנאל
 ט?אז םי םעל ףרא גוא םאי חא טא;ץפ רע^יפ קא הערפ וצ םיפזשמ ד ץנא( יי1 קוספ

 ךיז קמראפ םןרצט ץא ןאטי;טאל טא;םאע ט^אה עטייר;ד לאלסי טהעז רנןקוש^רך
 סאד 'ר *"דיג
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 הדגה רדס
 לע אוה ־ןורב שזדקס אי3סש ,דיש הכס לכש ץמ יפוא !עילא יבר
 ופא ןזוה םבורלו דכא# תוכס ע3ךא לש התי,ל ם?דצמ? םידעמ
 *ה# ה־דצו.םיתש םעח.חסא הרבע .םיער יכאלמ !דדלשס הדאו םעקהדבע
 לעו תוכמ םיעברא וקל םתענב הלעה רומא .ע3רא םיער יכאלמ תסלשמ

 לע אוה ךורכ שודקה איכהק הכסו הימ לכש קמ ימוא אליקע יבר :תוכס םיסא? יקל םע
 ופא ןורוד ם? חלש:רסאנש תוכס ש^ת לש התע םמע?? םידאמה
 םעזו .םעש הרבע .תחא ופא ןורח .םיעך יכאלמ תחלשמ הריק םשו הרבע
 וקל םידע?? התעמ רומא .שמל םיער יכאלמ תחלשמ .ע?ךא 'הרצו .שלש

 :תוכמ םיתאמו םישמה וקל םדו לש תוכמ םישמה
 םסכ השע אלו םל־זצממ ונארקה ולא :ועלע םוקמל תמומ תולעמ המכ
 ולא :ונה םהדדלאב השע אלו םימכש םהכ השע ולא :ונה םימפש *־
 :סנ •*ן םההוכ? תא גול ולא :ינב םהירוכב תא גרל אלו םהיהלא? השע
 ולא :וגד םדד חא ונ? ערק, אלו סנומ? חא וגל ןת;ולא :ועד םנוממ תא ונל
 םות? ונריבעס ולא :ונה הברח? וכותכ ונריבעה אלן םמ תא ונל ערק
 ונכדע ק§ס אלו וכות? ונתע עולש ילא :ימ יכות? ונירע עקש אלו הברזרכ
 ונליכאס אל)־ינש םיעכךא רבךמ? ונכרע קפס ולא :ונה׳ד# םיעכ־ןא ריךמ3
 ןע)יי1לי© איוו .הז?ם ט©ע)ק:ץי1 ןיא בוא טא;ץא ןי©יילג איי] בוא טא)רא© קןא© סאן
 ןייא ןערייג חא םי םעד ףי1א בוא תוכס־ןהעצ םץ!נן© ץא ר;;י© ץיא טיס ץואווי)ץגאל#י4
 דגאל ץא זא ןע;גורךיגזיא חתמ ריסא ת1כס גינן5מ© זיא רע;גי© ףגי© :וא טגאה עצנאג
 :תוכס עצ©ופ'םי'םעך ףי1א גוא תוכס ןהע* ץראעע;ץגא$עגאייז !עגידסדצס

 הי1א ט©ארביגטא$ ה׳־בקה םאור ה©0 ע^ילסיא זא פא וט©גדעל םאע ןופ טנאן י״ילא י^ך
 יי1 ץא מקי$ ךז טנאן ןמס© דל ת1כס רי© ןופ ןעודיו חא םיוצס דגאל ץא םירמ ד
 ץלא? םילג• םיחולד עמי© ןופ מן?יזן׳יג ןייא דייל גוא ןרא? גוא ץוא* םדג ןראצ גיציס ץד
 ן;ךעל.ת1כס רי© זיא םיהולא עזיי©,תוכס ידד זיא דייל/ת1כס יריצ זיא ןיראן,ה©ס ץיא זיא
 ירוצ םנ םד ףי1א בוא ת1כס'ניצרע© ץואוייג ץגאלז?יגד ן;יי1 םי׳נצמדגאל ץאזא פא ריס
 ןופ ןעוויג חא ה©ס ע?ידז?יא זא £א ריס ן;ךעל ןע©ארר ןופ טנא^ אניק* יכי :ת1כס טועדגוח
 גוא ןיראצ גיא ץדאין םירג בוא !ירא? גיציה ייז.ףי1א טק;י# רע טגאז קוס© רך ת1כס ףגי©
 / ידד חא ןידאן ,ייזצ זייא קרא? םי־ונ׳חיס ןייא חא ץרא? ניצי!ד״םיווול# עץי© גוא דייל
 ץא זא פא ריס ןמעל התמ ־"סא ף;י© חא םיחול# עקי© ןופ טןגי&׳ינ נוא,רי© זיאדייל׳נוא
 :ת1כה גיצפופ גוא טרדנוה ירוצ םי ןיפיוא גוא ת1כס גיצפופ ץיואיוג ןגאל#ג יל ן;יי1 םיוצס
 ןער© םירממונאיגיה ולא לאיראמ ןנוא ףיוא טא;וצ זיא תולע© עמוג לי© רו תמיפ תולמ •ךןרי)
 ומי ט©דיג יי!ץאןאסי.ג טיג 'טלאוו גוא םידצס ץפ ז;וא ץגי1צי;םיוא טלאוו טא)
 רג; בוא טכיר אייז ץא ןא^י;טלאו) טא;ןערד .ץגעוו טרען)וא ןופ ץזעוויג גוניג טלאו)
 ץא ןאז©יג טלאו)טא;ןעיו .> ץזעיייג גוגיגמלאוו רעסעגפא ערעיך ץא ןא^יג טיג טלאו)
 טרעזגוא ץפ ץזעווי)גוניג טלאוו םד1כ© ערעירזוגרהיג טינ טץאו)בוא רעז$ע)פא עדעיד
 טליאוו טלע)ר^ייז זגוא וצ ץכעגיגמי;טלאו) :וא מיל1כ3יד הת5)טלאע טא;ןעוי.ןגעוו
 ןופ ןיסלא©#יג מי4 טלאע בוא טלע)דעיי}ז;וא וצ ןי3ע;יג טלאוו טא)ןעיו .ץעוויג גונינ
 ןמחג טרעןגוא ןופ ןיסל^פזע טלאוו טאג ןעוו ןיזעווי)גוני) טלאוו םנ םעל ץגעוו טרעסיא
 טא)ןעוו .19|^׳־גוגינ[,^ןאוו שיגעקמס רך ףי1א ז;וא ןדי© ר©יא טיג טלאוי גוא םי ם'ען
 ךץדיילא© ע״ו^׳קקמיט רל טיג טלאו)גוא שיגעןעלט רד ףןיואזמא ט־ץפינ ר©יא טלאו)
 רעןדיי7*ז;א16מא ןעמ;ורס יעד טלאוו טא; קוו .ץזעווינינוניג טלאוו םי םע־ן ץא
 •קמ גוגיייג ט$*וור#י גיצרעפ ר©דס רד ןיא #נע©רעדא© רןנוא ןאו© גוניג טיג טלאוונוא
 יייפ^ערדגאןייא ט־ס ראי 'גייחע©ר?דמרל ןיא ^;'©ועד© ףן;וא טגיגונ© טלאוו טא)ןעול
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 הדגה רדפ
 וגל ןחג אא :ימ תי1#ס תא ונל ןהן ז6ו ןמה תא ונלכאה ולא :ונה ןמס תא
 ןס}ומר יניס דס יגפל ונבךל ולא :ונה יניס דל ימל ונבךק_ אלו תב#ה תא
 :ונד לאך#ל ץראל ונסינכה אלו .דךוחס חא ונל ןתנ ולא :ונה הדותה תא וגל

 :ונה הריחבה תיב תא ונל הןב אלו לאך#י ץלאל ונסינכה ולא .
 .ם־ף#נמ וגאדת# .טילע םזקסל תלפכמו הלופכ הסיט המכו הסכ תחא לע
 תא ונל ןסנו .םהיךוכיו תא גרהן .םהיהלאכ ה^עו .םימס# םק? ה#עו
 .וכותכ ונהצ עק#ו .הכירכ וכותב ונריבעהו .ם:ס תא טל ער!?, • םמ?
 .תב#ה תא טל ןסמ .ןסמ תא טליכאהן ..רנ# םיעברא רכדמכ ונכרצ ק9?ו
 הנ;ו .לאר#: ץראל ינסינכהו .,־סומכ תא ונל ןסנו .יניס דד ימל ונברק]

 :וניתונוע לב לע רפכל .זזדיחבס תיב תא ונל
 א£ אל חספכ ולא םיך;ד ה#ל# רסא אלמי לכ רמוא היה לאילמג ץבר

 :רורסי .ה^ס .חסכ .ןס ולאו .ות^ת ידו
 .המ םוש לע םיק שיקמה תיבש ןמזב םילכוא.וניתובא ויהש חס$

 םירצמב וניתובא יתב לע אוה ךורב שודקה חספש םוש לע
 לארשי'ינב יתב לע יחספ רשא ייל אוה חספ חבז םתרמאו רמאנש
 :ווחתשיו םעה'דקיו ליצה וניתב תאו םירצמ תא ופלנב םירצמב

 :ס*ך באז גוא דגאה רעד ץא הצמאיד םענ

 לש תקצב קיפסה אלש םוש לע .המ םוש לע םילכוא ונאש וז ןדצס
 -'-1-1-----!-!-—-1 •ל■ ■>־

 םקאסיג טלאו; טא;ןעוו .ץזעוויג גוגיג טלאוו ןס םעד ץסק טעאםיג טיג ז^א טלאוו גוא
 ןעיו .ץזעווייג גוגיגטלאו)תק# םעך זגרא 'אוצ ץ3ע;י־וטיגטלאו; בוא ק םעד זגרא ןיהע
 טלאו;יגיס ג־ואפ םוצ זגוא טמע;י;טי;טלאוי גרא תק# םעך ז;וא רצ ןי3ע;יג טלאו)רק
 אי'ך זגוא ןדעגיג טי;טלאו)גוא׳יגיס גראג 'םוצ זגוא טגהעגיג טלאו; רע ןע>.ןןעוויג גוניג
 טיג ז;וא טלאוו גוא הך1ת יל זגרא וצ ץקע)י;טלאוו רע ןעוו .'ץזעוויג גוני;טיאוו הרות
 ט3אכ3יג ץירא ז;וא טלאןו טא)ןעוו.ןיזעוויג גרגיג טלאוו לאל#י ץלאןייק טסאדקיג ץירא
 :ץזעט״ג גוגיג טלאו;#לקסה תי3 םאך זגוא ארצ טיוביג טיגטלאוו גוא לאי)#י ץלא ןייק

 ןע# לקס ץיניול י םיא ריסי ץפראד ןאז$יג ז;וא טאה טא)סאו;הקוט ןייא ףי1א ןעוותחא לע
 רעי .זגוא אוצ ןא^י;טא$ רע סאוו ת1ב1ט עלעקאז) יד ףי1א טא)וצ ץביול ריס ץרעהי;
 ערקיי] ץא ןאז$יג םאא גוא ץסכיר יי] ץא ןאזקיג טאק גוא םלרצס ץפ ץגיוציג סיוא ז;וא טאןז
 טאק ברא טלע)רעיד סרא ץ3ע;יג טא$ נוא םירוכב ערקייו ת;והיג טאה גוא רעז$ע)פא

 טא!ךן גוא ןיקור^ םי םך 'ר^יא טרי$י;זגרא טאה גרא'םי םעך קמחו טרזנוא ןופ ןיטלאק#יג
 ז;וא טאהגוא ראי עצךע$ ##רעע רמוא ק&ימנאפ טאק גואדגייפיעךזמא ןעקגירט 'רן
 בואכ םוצ ?גרא טעזעקיג טאזן ברא תק# םעך• קקע)י)זחא טאה בוא ןס םעל ןיסקץקעגיג
 בוא לאך#י 'ץרא ץיק טכארבי;ץירא ז;וא טאה בוא הרות איד ץקעגיג זגרא טאה בוא יגיס

 :תוגוע ערעןגוא עליא ףי1א ןיי!ר#צס לא)רע #דקסה תיכ סא7 טיויביג זגרא טאזן
 ©י; רע זיא חס$ 'םוא ץסא] ייכך אד טיי)טגאז םאו; ר^ילסיא ץנא^ טגעלס לאילמג ]?ר
 ן3ךק םער ןעס טסק םאו; ראפ .י יי!ןע;ייץ.סאל גוא 1״ ילאי גידלוש זיא רע םא\י אציוי
 רד ץאןיהעגיג ןי3'אה ןירעסלע.ערעןגואםאווחספ ןכ־טםעד חספ :ר1ר$גרא הצס בוא חם$
 טפיסיגר^יא טאל ה״בפה לייגנ ץגנ^ ץם/סאו;קגעוו ןופ ןגאטז^יג חא ק״מהבסאךזאטייצ
 טלאז ריא םתרסאו.טגאןקום§ רעך איוו םידצמ ץא חעז??1 ערעזגוא ןופ רעץיס יז רעקיא
 1ןייה יל רקיאעקיהיג טאה רע סאוי טא;וצ םאל זיא חסק ן3ךק ץפ גגוטקע^ ןייא ץגא)
 םאה רעדיימערארא רקאםירצס יזטלדאסיג טאה רנ;זא םילצס״דגאל'ץא'לאל^ד {יפ

 ג יקז.ץגייג גוא קלאק סאדךיןטפוב טזצערי^ק ירע
 סאךטאהיג טייי{ טי;*טאל םק ץגעון ןרפ ,םאוו ץגעו)ץפ ץסק ריס סאו; העס אד יי המנ

 • גיימ ־ר ש׳םקס

446 



 1 רדס

 בלמה יכלמ ךלמ םהילע הלגנש דע ץימחהל וניתובא
 נמ ואיצוה ךשא ,ריצבה תא ופאיו רמאנש .םלאגו את ךורב
 בהמתהל ולכ:אלו םתצממ ושלג "יכ ץמח'אל יב תוצמ

 :םהלושעאל
 : סאד גאז גוא ד גאה דער ץא רורמ םער ם?נ

 תא םירצמה ורךמש םוש לע .המ םוש לע םילכוא ונאש הז רורמ
 השק הדובעב םהידד תא וררמיו רמאנש םירצמב וניתובא ייח
 ודבע רשא םתדובע ל} תא הדשב הדובע לכבו םינבלבו רמתב

 :ךרפבםהב י" *׳ י
 םירצממ אצי את ולאב ומצע יתא תוארל םדא ביח רודו רוד לכב
 יליג השע הז רובעב ךמאל אוהה םויב ךנבל תדגהו רמאנש ־:
 אלא את ךורב שוד,ךה לאג דבלב וניתובא יתא אל .םירצממ יתאצב

 ונתוא איבה ןעמל םשמ איצוה ונתואו רמאנש םהמעלאנ ונתוא ךא
 :וניתובאל עבשנ רשא ץראה תא ונל תתל ' י

 :לארשי.לאנ ויב ךכיפ*> גאז גוא תויצמ איד אוצ קעד תא םנאה רעסכער רעד ןיא םו/סער םענ

 ולבל רדהל םמורל ראפל חבשל ללהלתודתל םיבייח ונחנוו ךכיפל
 .ולאה םיסנה לכ תא ונלו וניתובאל השעש ימל סלפלו הלעל י1 ־ *
 הלפאמו .בוט םויל לבאמו.החמשל ןוגימ .תורחל תודבעמ ונאיצת

 *׳*?אלה וינפל רמאנו . הלאגל דובעשמו .לודג רואל,' ,י
 ג יזמ :יג ם# תא אלה יי ידבע וללה היוללה
 דע שמש חרזממ :םלוע דעו התעמ ךרובמ% 1 :־

 5 ורובב םלמ^ה לע יי םדג לכ לע םל :יי םש ללהמ ואובמ
 ^ י

 בוא זז"בקה יי!וצ ןיןיוי3 ?ז טאה רע זיב ןילעוו אוצ רעי1ז ןירעטלע ערעזגוא חפ גייט
 ןיבאזל איד םארי בייט םאן קקאביג קבאה ייז טנאן קוספ רעל אדו יע ט;יליג 04 טאה
 ק^יי1 איי) םוראוו קראווי;רעי1ז טי;זיא ס* םוראוו קב> םץיצס דגאל ןופ ק^יג םי1א
 ןיבאה !יי^ גוא ךד ןעסא1 טי;ןע^אןב איי!נוא םירצה דנאל ןופ ןיראווינ ןיבירט ראפ

 :ךד טיירבע;ן$ז טינאייז ״ ■ ****
 קבאה יי!לייונ ןיגעוו ןופ ,םאוץק;עוו ןופ יקסע ריס םאת רעטיירק ערעטיב סאד חז רורמ
 ט^אן קופס ידייל םדצסקא ןייעסלעעך!נוא קפ ןיבעל םאר םירצמ ידטרעטיביג ^

 ילגיטואה

 .םירץס קפג;א;םדא ןיימ קא םיס;ןא^ ריס טאה טאנ ליי!
 טזייליג םיויאמא{ ךיוא טאהז^וא טרעיי;ה״בקה טזייל*אט

 איצ קבעינ !ימואל ןופ קגי1צדםי1א רע טאה זגו^ *"אי

 ?ילג ?ז ןיטכאל
 ןיא דגיה ןיד יצ ן
 נננאג םדיא ליימ חא םיסנ לאטיי יייי*"* **.י לייע ריס.קוט ־סאל םיא גאז גוא

 אטאס קדא ןירעטלע ערן^וא טי;

 רגימ ערמזיא יצ ןיראעעינ טאה רע םאוו ד,נאל ם*גז

 ^ ש ערמוא וצ ןא^יג טאן רע םארו טא$ וצ ןגייחב :
 י* דייי? יצ :יועי1רס ןופ ידק וצ טקניד ןופ זנוא ק;י1ציג םיזא טאה רע

 טאפ "ילל" םיא ראפ ק^ז רימ ןילעע םורד טקיל סיורג:אוצ ז^רעסצגיםקפ
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 הדגה רדס
 םימשב תואךליליפשמה :תבשל יהיבגסה וניזאה יזיכ ימ
 יבישוהל :קבא םיקקפשאמלך רפעמ ימיקמ י;ץךא?ו
 םא תלמ תרקע יבישומ :ומע יבדנ םע םיבידנ םע

 ׳ :הרללה החמש םינבה
 ושדקל הדוהי התדל :זעל םעט בקגתיתיב םירצממ לאר&ר תאצב
 םידוה :רדואל בסי ןדריה םנע האר םת :ויתולשממ לא־ושל
 בסת ןדריה םינת יכ םת ףל המ :ןאצ ינבב תועבג םיליאכ ודקר
 ילוח ןודא ינפלמ" :ןאצ ינבב תועבג םיליא? ודקרת םירהה :רוחאל
 :םימ וניעמל שימלח םימ םגא רוצה יכפוהה :בקעי.הולא ינפלמ ץרא

 ־ - 1: ־ז ז !ן••• ■ד * 1

 וב לבאל הזה הליילה
 םידעומל דנעיגי וניתובא יהלאווניהלא ;ן ןכ .רורמו הצמ
 ץנבב םיחמש םולשל ונתארקל םיאבה םירחא םירתלו
 ןמו םיחבזה ןמ םש לכאנו .ךהךובעב םיששו ךריע
 לע םמד עיגי רשאיםדי?ז׳ר ןמי םחמ?ףןמ ק"־"׳ "־י")םיחקפה
 לעו ונתלאג'לעיישדח ריש ךל הרונו ,ןוצרל ךחבזמ ריק

 ג •• צ: י - ז צ:, צ - ) x - : ג * :לארשי לאג יי התא ךורב :ונשפנ תודפ
 4 : םנעהעלינ ;א קני־ומ תא הכרב יד גאז

 :ן?גד יר־ו אר״וב םלועה ךלמ יניהלא י התא ךור?
 י•׳ : שתי׳ תליטנ לע הכרב את גאי תא םנעה את שאיי ;ךצחר

 5םלד תלימג לע ונזצו ויתוצמ? ינשךק ר*% ם^ועל ךל^וניהלא :י ׳,־תא ךור?
 :איצומה הכרבאידגאן תא קגיל איי אי־׳ו תוצמ אייד־ז עלא סנאה ־ועד ץא םענ איצומ

 חירא,ך ןמ םחל איצומה םלועה ךלמ ונזא*} " התא ךורב
 :חקדב-ת גאז תא עמכארןזצ ת תא עסש־ועבייא ך דאנ םלאה גוא הצמ עשש־ועםתא ת סנאה רעד ןופ סיו־וא זאל ;דצמ

 :הצמ תליכא לע ונוצר ויתויצמב ונשדק ־ישא םלועה ךלמ ינדללא ״ התא ךורב
 ץכילסיא ליימ נ\א םעהעלינ ןא אייז שע גוא ותג ןייא עגעכארב וצ ־ועד ןופ גוא תדב ןייא רעצגאנ רעד ןופ 6א ךעךן

 :תדב אירון אוצ ץיוא סורא

 :םנעהעלינ ןא םינ שע נ\א הכ־מ ףיגאז גוא ויסודה ץא ץדי קנומ בוא ד1דט תיזב ןייא םענ רורמ

 תזומתליכא לע וננצו ויתוצמ? 'ינשדק ישא םללמל ול? יניהלא "התא ךור?
 םי#זניאטאה רע םאווטלעוו•ך ןופ גיניןכרעדטא;רעז;וא טא;וטסיי}טנניאי;ךח?
 טבאג ע;י.זאל יד יצ ט?ייר;י;ז;ו4*אה גוא םהצט ןיפ ןועןנלע עליניא נ1א טזייל;
 לאז ןרעוןלע ערןנוא ןופ טא^■**;רזנוא טאנ ףי1א ו1א דירןןוזךס םיא ןיא ןץ?ע וצ
 ןיי} ןילאז ריס ם1לן? וצ ז;וא ן;עןת9ק םאווסילוט םי?;גוא ןיטיייז עךדגא וצ ןיפיירג ז;וא
 ןז5ךאן ןיל**זרי9 גוא טסציל ןייד ןיא ןייז גיטכול בוא טא^ש ןיד קפ ידי; סאד טימ ךאלייךפ
 םנאונ רךףרא ןיכיירג טעווטולכ ר^ייז םארו םיח1ןפת1ניח|כךןופ גיוא גנוטכעש ד ןופ ןיסגן
 רעד רעזנ-וא ףיויא גנאזיג עיינא 'רך וצ ץיכיול ןילעיי ריס יניא ג^וגיליוראב וצ חיוזמ ןיד ןופ

 :ל*0ש.י איל טזייל רעד םאו;טאנ וטסיכ טכיולי;דייב :שןג;ןופ גוא ףוג ןופ ג^זייל
 ם״סקס
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 הדגה רדס
 :שאד גאז ץ** ןמח ראפ תאגגעהעליג ןא *9 *א ןיירח םענמידינ ריא *זיוא ע*ל מא המנ עטשדעשנוא איד םענ ךרו>

 ירוימ הצמי חספ ךרוכ היה י ש$י היה י שדקמה תיבש ןמזכ".ללה השע ןכ
 :והלכאי םירחמ תוצמ״ילע רמא$ זז}? דה"? לכואל

 :ןיי ל׳-איי יד זאל גיא קנ*ירם תא *9 ךרוע 'ןחלש•
 ן־ךז אדו םירא ןיכ־לםיא ליימ גוא סיויג .רד ןייא אדו ■א ןערב גוא קשיק ם7ך רעמנוא ןיס ןמוקיפא םמ םענ ןופצ

 :םקהעליג ןא 8ין בוא סיורג תד
 :■נעהעלינ ןא קגידט גוא ■יכרב ך באז ץשםקב טח ןאנ םישנענ נ וא רמזה יד שאוג .םוב סח ןישיג ןא םייח ךרב

 .:ןפגה יריפ ארוב םלועה ךל^יוניהאא יר התא ךורכ
 ןי ןתמח ןופש םנאז קמ גוא ר־ם איד קנעפע וצ גהונ ןיז ז*א קמ גוא םוב ץטרעפ םער ;אמג ןא םידד

 תוכלממ לעו '־הועדי• אל'ר#א םיוגה לא ךתמח ךופש
 תאו1 :בקעי תא לכא יכ :וארק אל ךזישב רשא
 ףודרת :םגישי ךפא"ןורחו ךמעז םהילע ךפש :ומישה וחונ

 : " י# תחתס י םדימלתו ףאע
 קמ םגאו ןא נ רעד בוא םימורעה דד *יב תסש׳נ גוא ודוה ןאנ ־ועד :זא לא* התא זי^ וגל אל םגאז קמ הצ*ונ.לל1ד
 * ן״ה'ר? ״בי1 ניא ה?ל? ר ]?יי* קד קם?ם םינ'ןילאז םינומיפ ןיגאז סא^ אך ־הכרב יד

 םנחעליג ןא קעיס :ןפגה אלב םלועה לן% * התא ךוד5
 •־ :יינ , םינ שסאר את קוד הנורחא הכימ איד גאז םוב ץמ־ןעפ קד קקני־ום םער ךאנ

 יי ♦

 ה־^ה חכונה לעל ןפגה ףפ לע] ןפגה לע םלועה ל1ל9 טיהל,א "התא ךורב
 לוכאל וניסטאל תלחגהו. תישיש הכתחו הבוט הדמח ץרא לעו י ׳
 םללשיר] לעו ךמע לארשי לע טיהלא :י א;םודר .הבוטמ עטשליו הרפמ
 שלקה ריע.ם:לשור] הנבו ,ךלכיה לע] ךחבזמ לעל ך־זובכ ןכשמ ןיד לע)ךהימ

 ורהטלו השל? זקלבןו .ה? ונחמשו .הכותל ונלעהו ונימיב הךרמב
 .הזה תוצמה גח לב הבוטל ונרכזו (הזה ת^שה םוי3 ינוזילסהו ■רתי ״״>

 התא ךור? :ןפמ י־!£לעו ץראה לע ךל הרונל לגל ביטמו בוט ״ ■רתא
 :ןפגה ירפ לעו ץראה לעי

 , , 1 ׳תא ריו?,״ר ״׳.״־ק?? יייי״ ־׳"ד*יי קד
 נ ל? לע ן;זרםז1ו חובר תושפנ ארוב םלועה ךלמ וגיהלא " התא ךחב

 ¬םימלועה יה ךויב .יח לב שפנ טר? תותסל יתארבש
 :םייתיב האבה הנשיל '

 קני׳־* קמ גאמ דעסאו!גוא איי$,ראנ םיק8*ם ערעדנא ןיד; ;ייק_ קקנירט טינ קמ ראפ תופוב ריפ את ןא*

 דמועה תריפס רדס
 ונאףק רשא פ^עה ךלמ,יניזדלא " התא

 :רמועה תריפכ לע ■ונו^ר ווךחצמכ
 ׳א תואו וננחי םיהלא דוסזמ לא תחא ןוביתד חכב אנא למ יייוא הביחלו זדלילח ותוא למ הריפסל ןיונ*

 * וחמשי ק־ספס

 ? ^ ז ▼ •יי"* ו ־ ד יי״יי ** 0־־״ י :רמועל דחא םזי םויה

 חב *י *־"םגפ
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 רטועה תריפס רדס
 ץראב םדבאלו רעימ סיסע טופשת י? םימאל יננרר וחטשי. :םלכ ם־טע
 ונכרבי הלובי הנתנ ס* :םלכ םיטע ףודוי םיתלא םימע ףודוי :הלס םחנת

 ! :ץ־^יספא לכ'ותוא ואדי םיהלא ונל־ולי :ונדרלא םיודלא
 • םאד קמ םנאז ךאנ רעד . תירחש תלפת ץא ןעמ םניפינ חכב אנא ם באז קמ

 ידכ רמועה תריפס רופסל ףלבע העמ דל לע ינחרצ התא םלוע לע 1נ1בר
 םכל םתרפסו דותרותכ תבתכש ומכ וניתואמטמו וניתופלקזם ונרהט?
 תמימת:ת־הטש עבש הפונתה ־ט*ע תא םכאילה םוימ תבשה תרחממ

 ורהטיש ידכ .םוי םיליטח חפ01ר תיעלבשה תבשה תרחטמ^וע :ה}י>ךת
 וניתובא יהלאו וניהלא יי דויגפליכ ןוצר יהי.ןכלו .םחטתוזמ לא־#י.לוטע_ תושפ;

1 

 קתי םויה יתרפסש ד
 לק ׳ישרקב קיקז

 הרו וניתושפנ תא ן...
 ף1ןשךק9 ונ#ךןרלו ונימטלו

 בר

 :ר^ועל םיפי י;# םויה
 . חכנ טגחי ןסחרד

 :*ופועל םימ;הקלק םויה
 . סלידג טכרניו ןסחדה

 ר!51על םיסנ הע?רא םויה
 ךנימי ראי ןמחרה

 :רוויעל םיפי חקפח ם1יה
 . ריסה יי>מ ןמחרה

 :רפועל םיפי,הקק םוימ
 הרירצ טסא ןםחי\ד

 םסק םיפי העבק םויה
 : רפועל

 דסחבש תוכלמ , , ז״ם• נ״גא הלס ןמח ־ה
 םויו רזנא עוב1? םמו? םיסי,הץמז? םייק
 ר ' :ר!ץעל דא .
 הרוכמש דסח לנק םמדל ןמחרה
 ינקו דחא עובק םהק םימ;העקת םויה
 נ י :רפועל םיפי

 דסחבש הרובג
 מ
 דסחבש תראפת
 ח
 דכ.ובש חצנ
 ו
 דסחבש דיח
 ו
 דסחבש דיסי
 דןדא עובק

 תועובל ינק םסק םוי רקע הקק םויה ןיע
 • .   ^..^ 1 ■יחי

 ז ד ▼ * ▼ ■־ץ . ״ ״י *
 נ :רמוע? םיפ,י
 הרובגבש תראפת , .ועפ ונרד קחרה
 דחא עובק םסק םוי רקע דחא םויה
 ו .:רפועל םיפי,העבראו
 הרובנבש חצנ " , טנגש לננ קח־יה
 דחא עטז? £*<? םוי רשע םי;ץ םויה

 ל ר רקויע^ םיסי הז?1ץוו

 ;רזץעל םימי,ינו?ו
 תראפתבש הרובג , . יטנ סד-לא ןמחרה
 תועובק ינק םהק םוי רקע העבק םויה
 כ :רפועל םיפי, 1 'יקלקי
 תראפתבשת״ת ^•'6יי7 .י'"־ ןיח־"
 תועובק ינק םמק םוי רקע ה;ומק םויה
 י ־ י :רפועל םיפי,העעןאו
 תראפתבש חצנ , , . וי״י םי־* ץכחרת
 תועובק ינק סמק םוי רקע העק1י םויס
 ת י ׳•*־:ר^על םיפי,הקפסב
 ת־יאפתבש דוה . , . סנכנ םליכ גזנחרה
 הקקו תועובק'ינק םהק םוי םירקע םויה
 ש י * :רפועלםיפי,
 תראסחבש ריסי , .םרפש וחדש• ןסחריר
 תועובק הקלק םהק םוי םירקעו דחא םויה

 פ *:ימועל
 זוראסתבש תוכלמ ש״כי-י״גג טגריו ןמחרה
 תועובק הקלק םהק םוי םירקעו םינק םויה
 ו : רפ1ג>ל דחא םויו
 חצנבש דסח , םנינ םימואל ןמחרה
 הקלש םסק םוי םירקעו הקלק םויה
 ט * :רמועל םיפי ינקו 'תועובק
 חצנבש הריבנ . , . םיבס *י ןמחרה
 הקילק םהק פוי םירקעו הע^ךא םויה
 ע ' :רפועל םיפי,הקלקו תועובק

 ר^יע1? םיז5ך הע,ץןאו

 חצנבש תראפת . . ___... .........
 דחא עובק םסק םוי רקע הקלש םויה
 אי :רפועל םימ;הקקו

 _, . ___ ןםייי־י הרובגבש רצנ• ״ אריי וסעיש• ןמחדח
 הקלש םהק םוי םירקעו הקש םויה תועובק יגק#ךק םוי רקע הע^רא םויה
 י ־:רפועל םיפ;הקפזי!תועובק ם ־ד :רפוע?
 חצנבש דוה יימס לושיפ ןמחרה ] הרובגבש תובלמ ׳ ץפש פ״רק ןודי• ןסח־דד

 חצנבש חצנ

 ,,, ..,םייב
 :רן1ע$ דחא עיז

 אנ ם־םס
 ׳ר פ״םקם

 הקלק םסק םוי םירקעו הע3ק םויה
 ם י :יפועל םיפ:חקקו תועובק
 חצנבש דיס" סלמג םיפיאלו ןמחרה

 םייה
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 דמועה תריפס רדס
 !וע^רא םה?׳ ם1י םיוי?¥ו הק*׳ םזיה
 ם :רם1ע2 תיעוב?׳
 חצנבש תוכלמ * ג״סצ י׳סנ זי6ג קחרה
 העברא םס# ם1י םיו#עו העשת םויה
 י * •י^על יסא םודיתזעוב#
 דוהבש רסח " ץפח םזמס קחרה
 תועוב# העבךא םה# ם1י םישל# םויה
 ש :םיה;ינ#ו
 דוהבש הרובג , שידק הלס קחרה
 העברא םה# ם־זי םי#ל#ו דחא םויה
 ו י :ר#!על םימי ה#ל#ו'תועוב#
 דוהבש תראפת . גולכ וידי• קחרה
 העברא םה# םוי םי#ל#ו ם.י;# םוייה
 ר י :ר^וען םי?; העבראל תועוב#
 דוהבש חצנ * ״ ןנומ םיפע קחרה

 רמועב ג״ל
 העברא םה# םוי םי#ל#ו ה#ל# םויה
 ו י :ד?־1ע7 םימי ה#מסו תויעוב#
 דוהבש דוה . להנ םדילא קחרה
 העברא םה# ם1י םי#ל#ו העברא םויה
 ל י :ךנוע^םימ;ה##ו:,־' 'י ׳
 דוהבש דועי " ךסלפ ןמו• קח־יח
 ה#םה םס# ם1י פישל#ו ה#מס םויה
 א :ץ?1על תועוב#
 דוהבש תוכלמ .1״נס ג״קזי ם דגמ קחרה
 ה#הח םה# םוי םי#ל#ו ה## ם1יה
 ם :רון1על דהא ם1ף תועפ#
 ד־סיבש דסח .דיחי םלט קחרה
 ה#מןד םה# ם1י םי#ל#ו העב# ם1יה
 י :רוויעל םיה;יג#ו תועוב#
 דוסיבש הרובג .י האג זיא קחרי
 ה#הס םה# םוי םי#ל#ו ה;ום# םויה
 ם י :ר#וע^ םיה;ה#ל#ו תועוב#
 דוסיבש תראפת * וס!ל סנ0> קחרה

 .ר#סח םה#־ םוי םי#ל#ו הע#ת םויה
 ב :רמועל םיה; העב־ואנ תועוב#

 דוסיבש חצנ סכ• הלט• קחרה
 תועוב# ה#הח םס# םוי םיעברא ם1יס
 א :ר$1על םיהי ה#־מחו
 דוסיבש דצו •ינ* טמנ• קחרה
 תועפ# ה#הח םה# םוי םיעבראו דחא ם1יס
 ר :רוויעל םיה;ה##ו
 *תסיפש רצמ ןסשולק םיפלא קחרה

 ה## םס# ם^י םיעבראו םיג# םויס
 ן* :־יהוע^ ;רועפ#
 דוסיבש זויכלכ ק״ו• ל״ג■ טיהלא קחרה
 ה## םס# םוי םיעבראו ה#ל# םויה
 ת :ר$ועל דהא םויו'תועפ#
 תוכלמבש דסח . טסעיש טנלנ• קחרד
 ה## םס# םוי םיעבראו העברא םויס
 נ :רמוע$> םיה;י;#ו תועוב#
 £1^23״ ״יי30, , ■ לנק ם ■הלא קחרה
 • י## םה# םוי םיעבראו ה#מס םויה
 ח ג ר^וע^ םיה; ה#ל#ו תויעפ#
 תוכלמבש תראפת ":ו ואר־י1 קחרה . ^
 ה## םס# םוי םיעבראו ה## םויה
 ם :רוויעל םיה;העעךא:ו 'תועוב#
 ה## םה# םוי םיעבראו העב# םויה 5?.^זשץ?3-.% ^ ינב?85 *1* !םחרה
 ם : ר#זע^ םיהי ה#החו תועוב#
 תוכלמבש דוה לכ -״,ף-
 ה## םס# םוי םיעבראל ה;ומ# םויה
 ל :רהויעל םיה;ה##ו תועוב#

 תוכלמבש ד םי סיפזלפפ ימיא קחרה

 העב# םס# םוי םיעבראו הע#/־ן םויס
 ח :ר^ועליתועפ#
 תמלמוש תונלס ס״יצ יף>ש !יא קחרה

 הטמה לע עמש תאירק רדס
 תאירק ראפ ןינאז אזצ גאמ עלע יודו ןייא

 ךיא םירנ ת1רבע לייהא גוא ט;ךלו#י;באס ערעזנוא ןופ טא;גוא טא;רזנוא וע״דלא
 ראפ רבא .טי;ךיא סייט תוריבע לייהא גוא טעב;ןייה ןהוק רד רפ זאל ןירטלע "
 ליואוו םלא טהייוו אוד ןיליויהרפ טי;זיא רך רפ וצ רעיויא ןייב ןיליו״ד רפ טיג טסלאז :וא
 באס ךיא יתדע * טי;רדא ד;ךא ןיא םע ביוא גוא .ךיה ץרעהייינ רד וצ ייר#י;ןידב ץסע;
 ךיה באה ךיא .הרוה קיל ןיא ט#לע!מג םי;ן תוזע ןייה.ןיב ךיא ןע־ז ךדי גילעזטייל
 עךך:א באה ךיא '"ל" :ר״הצי ןייה וצ טפעהכ ךיא ןנאז לאז ךיא גידנעמאנטראה טי;ך וא
 לאז 'ךייא ןעהעוו טי; סייוו ךיא טביורב טייל #לעביא ןייק״באה :וא טייטפיימ ןופ ןיד ןיב
 באה ךיא יתכננ :ע;י;יי] םאד ןיךעןכ רעדיוו רעוו# ן;ייז ד;יז עעימ ייאו; ריפ רעא .ןאטיג
 ךיא יפוד יתרבד :ט^יקיילי;באה גוא ןיליוט#יג. 'ריל ןי;עןנ טרע#ב באה ךיא ןעד םיורנ בוא
 טמרומי;באה נוא טעריג דייר ע^כעל# באה רצי ןייה ךא; ד;ןז ע;י?יונהומ ןיפידנ טסיה

 ךור^ ןי#יוועה^פת ןייה ןיא טערץג באס ךיא לבא .ן;עק;י? טי;'סע ןאןנינוא ט#וליג םער;?
 רעל ןעו;.#״קו יכרב ניא ח3מ#י :וא רהא# טגך;יןי;באס ךיא ראמ ירפ רבא יתאטח■ •גא
 מרי !יי{כ ךיא באה ט^אן הר#ע ה;ום# ןזח באה ךיא די/עב טגך;יזי;באה" ךיא נ;1#ב
 הך)ת רפה ןיא ט;עייל ןעה ןעיו רדא ט;אע; ךיא יתמשא :טייק;ע3# רדיון טיה ט;יך;י;י4

 באה 'ר •׳יקס
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 הטמה לע עמש תאירק רדס
 !ייא זיכארב יצ באה נוא ץב־יאד ראפ באה ךיא ,"י״י :טע־ץג.םילזעין 0יו3ך ךיא
 באה דתאגתר ןיא ז'י־)ראווינ באל בוא יל3 יצ ניא ־׳יי״ייי :נעו;ןיים טשירק.יאפ באס
 :14 םד ךא}4ש?ינ באהניא ןסענינ ךיא ־״יי :נעך9 י^יי טדריאןיפ טייהץי?

 באה ך" ^יא יפ 4־זררא טייל עיעד* יאייןנ*יני4 םלא ילאינד ^
 ןאס רזהו .ןיול ןיין. רע1}יי3רא םעד טקיצ רפ .ןסיוק רע וצ טאהינ היד? טינטאס יע} א
 ןיא באה ךיא סאו}ןיצאזני רעדא ןיליייצ רך םיה;:יא םית?3׳ עגי^ טנעוי^יפ נאס ך א
 עקש שאיי ןאז?יג ךא) טסיי ץראמ ןייש באה ךיא .ןעייינ םזעסללסש
 *׳ /.'!״״ ״ייי!•' יי• %*י*ו דזיא דכש יחלפמ : מבירמיג ת םי ת

 ט# טבאמיג
 י יי**, • י.יד • וי דז • * י ר > ־ ^ טייהקלא^

 אוצגידלו# ועגיי!רימ סאינ תוצ9 י״־״י ן*;*י ייי״י* ~-י״י־־׳ •:יי״ —▼
 ה1קעם אל תוצש ןא?')טינ ;יבאה ריס .ןא(? טאר עןיי3 באה ךיא עי ־"יי ־• !ריפ ראפ
 רימ !יבאס זא'ט טינ ראט ןעש םאו; תיצה בוא טנאץנ ץניל באה ךיא ־""כ .טןאדטינ
 ןיאה ריס .תורנע ןאטינ 'ןי3אה ריט .ןאטינ ןיפראווינ ריפ םיא םע ךיא באס ר;נד ם!וצ
 רפ ץבאה ריט .הפ לעבטי הלו.ר יד ץ;אלבינ איו.ו וזא ךיילנ תא םאל טכאמינ ייפרס? גיא
 ן?א0 רים.ןשא)ץשרפ5מיןןי5יוה ץר ץסענ ןאסירא ץיא .החיצוא !אשינ טאקיענייי
 ״*״ ,טכראפ :וא ךיירגיניק ןייד ]ישע;ראפ ביוא ץ3ע)ינ םיורא טינ ן1ב!ץט קז ךיא באס
 אד םאיו םלא טיט טכערינטםי3 אוד רפא איי3 רעדא טנאנ איי3 טפךאדא3 טאה רנ)
 איד טסריגער איי .טכעמ ןייד ףיוא טשיק באה ךיא ■"יל :ןעטונינ תי3ר באס ךיא •נא<?
 טעד ונייהד י טייהראוו טיש טלעוו עץנאנ רעדימ באס ךיא י״יי0 :!יבייטינ טאקש׳
 ךאנ ע3׳ך םעד טייקגטנעוינ ןיד ךא)קידצ באס ךיא '״״ :ריד ןינעק.טנא טץנעושש
 שנעט רנידניז ־טערא ךיא ןונ ,טיי.לץי3 ;יי1 ךיא י״יי= :טלעוו אד ניא טא; טניראצ רעד
 יניז רעבלעויו ןופ .ןאיטינ ךיא באה ־דגיז ליפ :ץז״3 יצ געוי ץטינ ןופ טךעןץג פא באק
 םע ץבענ פא ןובשח ריד ראפ ךיא לאז :געוו ץטינ םעך טטיוק ראפ באה ךיא ■"•יי

 ץא רק^ע יד .טינ ןנעק,"ל]ייק ריש טפלעה באס ךיא '"יי" !טייטסיטינ באה ךיא יחי״״
 תא טנאוו רךסיוא תודוסי עלא טיט זי1 .־"
 טנדניי זעש םאוי םלא .יתודע ץגאז ן-״(.י* -י.,. •!.י !<■; !■־יי -,ז״■ יה-
 טיט תמתור ראפ סעלא תא ןא ננ.אפ ןא ןופ באס ־יא ־"׳"י :!אשיי ׳ילפת רדא טנירעלינ

 • "•־*.״י־ י ,*,-..נ".* .%*דדיי וייי^ ***ר #ץדידי*ז*#יז

 רד סי1א ת1דוםי עלא טיט תוח ץיא ןיקאג טךאה# באה ךיא ףייע '"שק ן
 !לאב באה ךיא ןעיו ןאטי) טייה^ראנ

 :טנאה ע3ע;ייא ןיד ח;ז^רנכ ע!יי3 ןייס טיט טץי

 ךגנכ אמ׳רש יא יתוא טינקהו םיעברא ימ ל?ל לסומ ינירה םלוע לש רנ1בר
 ;יב ם;ואב ןיב יל רשא ל;ב ןי3 ידובכב ןיב ינוממב ןיב יבוגב ןינ
 לוגלגב ןיב הז לוגלנב ןיב השעמב ןיב רובדב ןיב דדמב ןיב גנישב ןיב ןוציב
 ד1לא \י ףינפלמ ןוצ־ו יהי. :יתבסב םדא םוש שנע:.אלו םדא ןב למל רחא
 אלו'הסיעכהל דוע בושא אלו םהב רוזחא אלו דוע א1ןחא אלש ,סיבא יהלאנ
 לע יאל ליא םיבכה לןימחרב קחמ זץנ?ל יתאמסש המו ףיזעב ערה השעא
 :ילאוגו ריצ ״ ףינ^ל יבל ןויגהן יב ירמא ןוצרל יי״ :םיעךס^חו םירוסי.יד:

 םיבוט סימל ונבלמ ונדימעהו .םולשל וניבא ונתינשמ
 ךינפלמ הבוט .הצעב וננקתו .םולשלו
 :ךמולש תכס ונילע שורפו .ךמש ןעמל הרהמ ונעישוהן
 ברחו רבד ביוא ונילעמ רסהו ,ונדעב ןגהו ״ א׳א תנשב)
 ךיפנכ לצבו ונידראמו ונינפלמ ןטש רסהו .ןוגד בערו
 םמשלו םיבוט םייסל ונאובו ונתאצ רוטקו .ונריתקת

 י התעמ ; * ׳י״ייי
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 הטמה לע עמש תאירק
 ן (־׳ע התא ונליצמו ונרמוש לא יכ ,םלוע דעו התעס

 :ךרא 1 התי ונדמא התי לאךשי
 י :דעו םלועל ותטלט הובל ם# ךור*

 ־ל^ו דן^פנ-למי זן3בל־למ ד^הדז;תא ^,לא
 הזע? '5^ י#*? הל*ל קיילול ודיו;רלי״? ,
 3^ ם? !ירבדו לזגבל 000):ך3?לל¥ םוי

 7־ופר עוסש םא היהו ♦ לןירעןק5ו לןתי3

 כ־ךלו םןורגיג לא תוממור :םהובכ^מ זלע וננרי, דטקיז םידיסר וזלעי
 הלי ביכמ םףובגםיסיס> המלשלש ותפמ העד ״׳!:םדיב תויפיפ י יי
 דחפמ טרי לע.וברח שיא המחלמ דמלמ ברח יזחא םלכ :לארשי.ירכנמ

 וילע וימ: אק: :.ף.נחר וילא וינפ :י־*::ךךמ2יך יג ך?ךבי *. :תולילב
 :םילסי ול םש:

 ח©מא דדלא יתלוצמו ימחמ ,ייל רמא :ןנולתי.דש לצב ןוילע רחסב ב#י
 ויפנכ תורהן ךל ךס:תרבאב :חמק רבלמ שוק:חפמ ךליצי.אוה יב :וב
 רבלמ :םמוי ףוע:ץהמ הליל דחפמ ארית אל :תמא הרדוסו המ המהת
 אל ךילא ךןמימ הבקרו ףלא ךדצמ ליפ: :סירה? דוש:בטקמ ךלה:לפאב

 ןוילע ימחמ :׳יחא יב :הארת םיעשך תמלש: טיבת ךיניעב קר :'שן
 :ךנועמ תמש

 לע יטול הזרת םאו, .ב״וי תלפתב אמת וניעשפ לכ לע •יע ׳יכו ךינפל אבת וניתובא יהלאו וניהלא
 1 ■1:1 ■ ו * ־"ר דודל רומזמ חצגפר אלו יחו םד ׳ * י * ' ־ —

 ייתמנסו ךינפל יתעשפ יתיוע יתאטח םאש וניתובא יהלאו וניהלא יי ךינפלמ ןוצר יהי
 •תבייחתגו (יתא)לש (א) תואבו ש״ק לוטיבב (.דוהי) לודגה ךמש לש (י) תואב
 יחלקסנ וליאכ ינירהו הליקס ילע לבקמ ינא ירה הב אצויכ וא הליקס קדצה ךניד תיבב
 םאו .־־ןמש דובכ רבד לע םילשוריבש לודגה ןיד תיבב (ינדא) םשה לש (א) תוא ידי לע
 לוטיבב (הוהי) לתגה ךמש לש הנושאר (ה) תואב יתטגפו ךינפל יתעשפ יתדע יתאטח
 ינירה הב אצויכ וא הפירש קדצה ךניד תיבב יתבייחתגו (יתא) לש (ד) תואבו ןילפת
 לחנה ןיד תיבב (ינדא) לש (ד) תוא י״ע יתפרשנ וליאכ ינירהו הפירש ילע לבקמ
 לש (ו) תואב יתטנפו ךינפל יתעשפ יתיוע יתאטח םאו • ךסש דובכ רבד לע םילשוריבש
 תיבב ךינפל יתבייחתנו (ינדא) ךמש לש (נ) תואבו תיציצ לוטיבב (.דוהי) לודגה ךמש
 לש (נ) תזא י״ע יתגרהנ ולאכ ינירהו גרה ילע לבקס ינירה וב אצויכ וא גרה קדצה ךניד
 ךינפל יתעשפ יתידע יתאטח םאו .ךמש דובכ רבד לע םילשוריבש לתת ןת תיבב (יתא)
 (ינדא) לש (י) תואבו הלפת לוטיבב (.דוהי) לודגה ךסשבש הנורחא (ה) תואב יתפנפנ
 ׳יתקנחנ וליאכ ינירהו קנח ילע לבקמ ינירה מ אצויכ וא קנח קדצה ךנת תיבב יתבייחחנו
 • • :ךסש דובכ רבד לע םילשוריבש לחת ןת תיבב (יתא)לש (י)תוא ידי לע

 (*״ג םילחת)א׳ובב דודל רוכזמ חצמל • תייחש תלפת ן-א קס םנימינ חבב אנא

 ה#ע * םע© דק מיךזע אב:ןלא© םירהה לא יניע א£א תולעמל ףי$
 |?ל ^לו םו*י *0 הגד :זן7£י םמי.לא ז$ן1 טוטל ןס:לז< :ץר$

 רטוש • ׳י *חוק■
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 הטמה לע עמש תאירק רדס
 םדח ה?3י- >6 שמזעה סעו• :לןנ.יס:־מ לע זאיז ״ ףרמ&י יי :לאר^׳י ־טוש
 התעמ ךאובו ףתאצ רמש:" :זןש?נ ת,א רמש:ער לןמ ףךןש:יי :הל;ל3

 :םלוע דעו
 םא ״׳־ :דג רהג ונרוגי אוהו דגי,בקע :בקע דגי אוהו ונךוגי דודג ד נ *־י
 ג םימחד? ץיקא ןלא בוטב •לףס# הברעו תובביו דחפת אל בכ&ית
 :הלס'יגבבוסה טלפ ';חימצת רצמ יל ךרס התא ־׳־ :'י;.יסיוק ףחעושיל י׳י
 התא *,נ :העג ךנימ>י5 תומעג זןיג§ תא תוהמש עבש םימ הרא יגעיךות *׳>
 איהלא םוהל ןורטאת הנרכ י :דעומ אב יב 'הברל תע יכ ןויע םמרת םוקת
 לןדיכ":הלא אריש תורת ןמו אעראמ ודבא:.'ורכע אל אקראן אעש ד

 :תמא לא יי יתוא החידפ יהור דיקפא
 המודקה ךתבשחמב תלעש המ יפכ בוטה ךנוצרב ךמלוע תארב התא םימלועה ןוכר
 ופאב תחפנו תארב הילע םדאו הילע רשא לכו ץראהו םאבצ לכו םימשה תארבו
 תומשנה לכל המשג התא יכ םלכ תא היתפ התאו ךתראפתו ךלדג ריכי ןנ)םל םייח תמשנ
 הרוהטה ךדיב יתמשנו יחורו ישפנ דיקפא הנה (יהלא .דוהי) אוה התאו יח לכל תויחו
 ידי לע םהב קבדנש האלהו האמוט לכמ םתוא רהטת (יהלא .דוהי) אוה התאו הנמאנהו
 יתוא וריעיש י",דלא ה״והי השעו חטבבו טקשהבו תחנב יל םריזחתו םיערה ישעמ
 יכ ךתרות דומללו י־׳הלא ה״והי ךינפל ללפתהל יתרמשמ לע םוקל שממ הלילה תוצחב
 לאו שממ תוצחב .דליל לכב םוקאש תאזה הוצמב ינקזחו ינעייס י״הלא ה״והי אוה התא
 .םימחרב לארשי ךמע תלפת עמוש התא יכ הזמ קזנו רעצ םושו שאר ילוח םוש יל עראי

 השמ ונל .רוצ הרות :רחש הריעא רטבו לבנה הרוע ידובכ הרוע :הלפת עמוש ךורב
 : בקעי תלהק השרומ

 לע הנש ילבח ליפמה םלועה ךלמ וניהלא יי התא ךורב
 יהיו :ןיע תב ןושיאל ריאמו יפעפע לע המונתו יניע י
 םולשל ינביכשתש יתובא דדלאו יהלא :ל'ךינפלמ ןוצר
 ינויער ינולהבי לאו םולשלו םיעוט םייחל י ינדימעתו
 ךינפל המלש יתטמ אהתו םיער םירוהרהו םיער 'תומולחמ
 םלועל ריאמה לל התא ךורב :תומה ןשיא ןפ יניע ראהו

 :ודובכב ולכ
 י " 1

_ • __ 

 טבאס אד רד טלעוו רעך ןופ ךלמ רד טאג ךנוא טאג ומשיב טביולג ,.י ףן־ן^
 .ןמעךנ עגיימ ףיוא גנולשע־ח גוא ןיניוא עגיימ ףיוא ףאל# ןופ ליש יד ץלאפ
 שסלאז ןדעטרע עגיימ ןופ טאג גוא שאג ץימ טאג ריל ןיפ ןילימ רד ןיד ראז םע גוא
 .ןיקערש רד טינ ךימ ץלאז ףאלטי ץא ןעקגאדינ ענייס םולש טימ ]יניי? ץכאש ךימ
 םאד ןעקנאדיג עשכעלש גוא תומולח עזימ ץיק_ןיקע*$ רעד טינ דקש ןילא] ריוא
 ונייהך .ריד רא8 וצ ץנאנ טעב ץימ ןיד לאז םע גוא .ריל ראפ ןיגידגד םינ לאז ךיא
 רעד טסלאז וד ,םולגיו םח לוספ ץיק טינ רדנייק עטונ קשיק םיורא ירימ ןופ לאז םע
 ט;אש םאוו רעד טא;ושסיב טביוליג :טיוט ןופ ףאלש ןייא טינ ׳ןיניוא עגייש ץשקייל

 : טייהניישי ץד טיש טלעוו רעד ראג אוצ ןישעייל

 'ר ייסקס
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 תוישרפה רדס
 ישימחבו ינשבו החנמל תבשב ןירוקש

 יזמהל המדאה *שי לכט ?ו^־׳זבל הןח?ה תאו םינזן׳ה תא םדולא אר? תישאר?
 1$י6 זעראו :ת1ןןרהל> ך^א *בי *מ ?*־י* ימ׳״ יהכו,יהת התלזו ץרא!ןן :ץיאל
 יל וימו יעא תפסאו ללאו ר1עא ללאש־י?1? ־י^מיןס לגכ־לע. ת?חךש םי8ן חויו םוזעד
 **היא רו^א יכ? סב שע״יו יהלבאל ם!ילו רואק־תא םיה({ אך!1 :רוא־דמו ריא יהי םי*?
 ׳ 'י " :העעןכםד!לא :ושיחה ןיכי ריאה ץב םיהולא לדבל ביט־יב

 הנחאש ,ףל־ףל םיכא־לא ז$וי ישאגול י• ־ין^3י אךי״ימ׳ח&י םידואל• םימיא אךק5
 ד*א ץיאזי־לא ףןכאת?שי תתללופמי יהל םדולא ישאלו :יל :דן^םוירקב־יסיובך1ן
 ז|י=מ׳ח.לדנאוףכיכאולייןיוגל^^5* !םי!?^ 19יל5ה.י!י'י ^יי#?*מ
 ־*א ין%טו ךי?רבט העחבאו :הקרב חדוי ישיא םישה ןי* לימ עיקיה־תא םדו(!(עעע
 םרכא ךלע.ייל:זןמאק ה׳י??׳ש ל? 1? יכ־0כן 1 ־יהינןי^רי לעש ישא םי?ה ןיגיעגקדל תת^מ
 םרכאו טור ותא ךלה היהי וילא ר*י ישא? •יחיו.ביע־יהיו ם^ עיקר ל םיהלא איקי :מ
 :חחש ותאעכ הגז? םיעבשל םי;ש ששח־ןב םישה ווקי םיהלא רשאיו ל״י״י :ינשםלרק;*
 ויןוא־ן? טול־תאו ותשא ירךז־תא םיכא תקל. ו ?לה הארתו דחא םיקש־לא םיטשה תחתמ
 ־מ׳* ש&ה־תאיו יש?י רון׳א םז?ט7ל?־תאו םלשה הוקטלו ץרא ה6׳?מ 1םימיןארקלו :ןכיהל
 ח?ןא.*כ;וןע.4?המיאתמליא5ז.יוןרןוכי(?ע, םיהלא ישאר :בוט־י? טיהלא ארי םיפואל
 דע0$* םוקט דע.ץךאך םרכא ר?עלו :ןענ,? ר? ץ* ערז עלרזט ג(ן׳??.אזן׳י ץיא־ל אשדה
 ־לא ה1הי ארלן:ץיא? !אינומהל הריס ןולא ־יזזןי.ץראהלע.וב־וערז.ישא ונישל 'יר? ה?׳ע
 תאןה ץראה־־תא ןתא ךערזל רשאיו םרכא דשייטל ערן עירזש ב!ן׳ע.אזןד ץראה אצותנ :ןג
 םשש ק@מב חיל*} האוגה הוהלל ח^זמ םןי קר םיז* ארי והגיטל יכ־וערז ר#א ף*ד1<0ן ץןמ
 ם:ט לא־ת'? הלןד?!טמלא־תלכל םדקקהרהה :ישילש םוי יק^ ברגממ :בוט־?
 םשי? ארקיו היזהל ס3זט םן׳ךמ םרקמ יעהו םיטי קירע שיא חנ חנ תדלוח הלא."-"

 יומלי״׳י־הקגה עוםןו:ך1לה םרכא עןיו :ה|הל דלוה :זונ־ךלהתה םיהלאה־תא וערל? ןדה
 ־יב ס? רינל השלריןם ^םרכא דרב ץראב בער ־ ת$לדואו םח־תא םש־תא םי^ הן׳לש חנ
 איבל ב:רקה ר#אכ יהמ :ץרא? בערה דקכ ץ:אה אל־ןתנ םדאאה י^ל ץרזזה תק?׳תו
 יתמלאנ־הגה ותשא ירן׳-לא ־ישאף השירצט התחש; זן!הו ץראה־תא םימיא.אר;י :םסח
 *מ**ךד?היהו :תא האיט־תםי ה#א י.? 1:ץראה־לע.ובךך־תא ךש?-ל?'תיחשה־־יב
 ?י י י־ ׳ י י י "

 " . ,•ו^3י?׳פגהתלחו 1 ם:;ק ר?נ-יימן תיחול השע,:ץואה־זיא
 איהו *ןמט להאכ היהי וילא ארח -יי יי ץוחסו תיכט התא !5י5כו הקח׳ל־תא השעמ
 ארב ויניע א^יו :םויק םחכ להאהדותק בשי ה?א ת1אס שלש תקא השעת רקיא הזו :ר?כ3
 ץיגג ארבוליע,םללן;ם^ ה#לש 'המו !ישא םישלשי הקחר'הטא םלשטח הקתה ךרא
 ךנאיו :הנחא יתתשבלהאה חס6ט םויא^ל ה^כת הטא־לאו הכתל הועעת 1 ־חצ :התסוק
 רבעח אנ־לא ךי$יעכ ןח יתא^1ן אנ־םא ינדא שלתזלת םרן׳ת הדעכ הק!וס זעו?י הלעמלש
 םקילמ יצזויו םלטלטעמ א^־חק" :ךךכעלעס ־תא אילטמה יניאו ייל־ה^ת םיו^לשי םלנזןי
 ידעסו םזןי־תכ החקאו :ץעמ תתח ונעשהו 1ב־ישאר1ץכדן תושל ץראהאע םלש ליבשה
 *לע. קןורכע ןב־רע־יק ירבגהו ךרא ם;בל :עו;.י ץ3<?־רי?׳א ל? סל?שה תחתש םייח סף
 י*:זיר^ל י^פ היקעוי 9 ירט*״ ם עיזב ע. התא היתה־לאתא;ו ךתא יסירכ־תא יתטקהו
 י^יש ישאי1 זויש־לא הלןד}?ה טדרכא ־והשיו ־לןטיתה־לקטי־ךתא ףלמ־ף6׳גיי1^!ףלנ?י
 ־׳לאו :תורישעו ישיל הלס תשק.םיאס שלש ךתא זדוותל תקתה-לא איכת רכט םאש ר(ן׳3
 ע1ביטו,ךברק^ך?חקמ קעי?א ץייקכק | ־ןשיי׳רניטל ףועהש יי""־ :ילה; ה^י רנז
 *לא ףלא ימי י
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 1 ן3־םא רז^תו ה^ךק3

 רמאיו י* ;הוהץת*< #ךךל

 אצר תודלות הרש ךד אריו , ,
 האסה חקה :וזוא תול$ דקסיו יההיי*
 ־אוהו םהינפל ןתמהלערלאןכקהך?י ב£ך
 וךסא;ו ל״י״י :ולבאה ץעה תסק ם,רי?ע ־םע
 ר^רגל^חוסרקארזןתזןיאהר^זויא ולק
 הרלל ןק־הנהו הדו תעב ךילא בילא בול
 :וירחא אוהו לקל{,ך זףו תעזנל הרלו ך$לא
 תודלקלדח םיקוב םיאב םדקנ!החלו ם!וך?אן
 רלאל תיווק? הךל קחצתן:םיל*? תז$ה§ל?
 יטאה:!קחנדאו הץזעי^־הקיק 'יתלב פ׳יא
 רשאל הרל הקחע הן ה$£ םהר?א־לא הוהל
 ה1,רך5 אלפיה :יתנקז. ינל?.יללי םנטזי ףאה
 :ןק הרללו היח תע? ךילא בולא ־יעוטל ־יקי
 םיילמ הנל'אס הרל ידר ויוור "י" יי יי־
 הרל תלתו :הרש ייח ינל םינל עבלי הנל
 אבה ןע<ב ץרא? ןחבה אוה עברא ת;ךקב
 םהיבא םקה :תת ־בלו הרלל הפקל םלרבא
 ־ךנ :רמאי תה־יגב־לא ־ועדיו ותס ע? לעמ
 םכטע. רקק;ת1חא :ל ונת ק?טע יכנל} בל1תן
 םהרבא־תא תס־ינב ינעה :י;פוק יתס הר?קאן
 התא םיקולא אילנ ינידלו _ 1 ונעקל :מ רטאל
 ט1 י א ךתמ־תא רקק ונחבק ךח??? ונקית?
 : ךת? רכקזי ךטט הל?י;אל ירקק־תא ונקה
 ייל !תלמ5?ל ץיאה־םעל ותתלינ םהרבא םקע
 רבקל םקלשג־תא לנ־םא רטאל םקא ך?דןנ
 ־ן?'11־י*?ע> ול־יענומ יניעהל ילפלס יהס־תא
 ךלא 1י־רל*זהי??5הזורגן:־תא ילירקהחחע
 סקביקב יל הנעיל אלל ןק?? ףול הןקע
 קה-תק־ימ ךותב בלי ?רקעו :רקק;תףל$ן
 *ל תה־ימ עזאב םהךבא־תא ימודק !ורפע

 הדלס ינעטל יתאי־אל :•ףאל וךיע־רעל יל*?
 דמ יניעל היתתנ ךל וב־רלאהרעקהו ך? יתת;

 החנק :הלאל יל יטיאק !בל חיחא םרא !ך?מ

 ד י : ־־ 7ר '1?* יי ?•־•־ד
 ־םע.ינזא3 ן1רפע־ל* ר3דיולאישי:ץך^ה־ם5
 ף?.? יתעל ינעקל יל התא־םא ךא יטאל ץראה
 ןעה.:זוםל יתמ־תא הרבקאו ינל? חק_הךל3
 ץיא ינעקל יניא •יל ימאל םהרבא־תא ן1ך6ע
 ־תאו אוה־המ ךניקו יניב ףקב־לקל תאס ע?רא
 לק.לפ ןויפע־לא םהרבא עטלמ:רקק ךתה
 :נ.זא? י?ל ילא ףמיס־תא !ישע? םהיבא
 :רחיפל רע ף?? לקל תואס ע?רא ןןמ!ן
 םןדרבא־ך? קחצל תדלות הלאו ׳יילית יי
 םיעביאךבקחצי.והילחצדתא •ךלוה םהיבא
 ותראה ^ות?־־ת3 הק?ת־תא ותולקב חנל

 םאלו זךיקי.?עפט םיטאל ימלו ךנטב? ייזי ״״
 תיקו ואלסה ־ריעל רבעי.ברל ץקאו םאלמ
 !ופיארק א^ה :הנק?? םמות הנהו ת.ךלי
 ג ולעיטל ואךק־1 רעל תךךא.ב ולק יניטלא
 ולע בקע,? תזקא וך;ו ויהא א*י,ןנ־יכחאו
 .תללב ה?ל םיללךב קחעךיבקנ5-יםל איקה
 ע_ךי ליא ולע יהיו םירענה ולדגהל״י״-:םקא
 :םילהא' בלי םת ליא בקעה זעול ט׳יא 1^
 הקיקרו'ויפב דך£־י? ולע.־תא קחצי בהאמ
 ךמ ולעאבהד;זו בק,עי.ךזה :בקעידרא תקרא
 םקעק־לא רקאה :ףיע אי-דלהרלס
 ףועיקז^ה םדאה םךאה־ף א; ינטיעלה
 בקעי.ימאמ ג םולא וטל־איק,ןק־לע יכ^א
 ,דינה ולע רסיימ י :ל ךחךכב־תא ףיכ היבס
 דקאה :הרבב ול הזה?לו תיקל ךל)ה ־״

 ־תא רבסמילענלהםויב יל חעבלהבקע,!
 ־ףז;ו םה?.ולע? ןתנ בקעה :בקףל ףרכב
 ־תא ולע זבמולד 1 םקע.הלה לכאה םילרע
 ןולאךר בערה ד3ןט ץיא? בער לדלו:הך>?ה
 -לא קחצי וענ 9הלבא קבהדל רלא
 .הוהי־וילא זירג ־ הרינ םיתףל9־ךל!ן ךלןןי?א
 י־א ילא ץ^זנלהקחעסדךןנ־לארסאה
 ךקיבאי ךטע ה:!ימ "יזה ץרא־? רונ. :ךילא
 לאה תוצראה-יק־־תא ןןיא ךערזלו ךי־י?
 םערכאל יתעבלנ ילא העכלה־תא יתפקהו.

 ךג?ר.ז .
 1 •״ : -־ ־*י•'*• ־ ' י ~ י -־י ׳־,■7:

 םהרבא עהל־רלא בקע :ץראה ירנ * ךער!?
 : ףרוזרו ית1קח יתוצה יתרסלט ־טלצ ;לקב
 :ה),■וור ך2.ט עקל י}י?ט בק^איט״י י׳ך

 ־זזקמ םקלה אק־יכ םל ןלקו םוקקבענקה
 םוקסב בבלהוי^שא־שםלה םוקשה ■קכאט
 ולארי ,רלוא בעמ םלס הנהו םליוה :אוהה
 םולע םי,הלא ןקאלס חנהי הן>3?לה ע>־ט
 ינא לסאה וילע ב>־נ הוהי.הנהו.יל
 ־ץימ קקוח יזמאנ דיך לזמ*!
 ח:הו;ךעךז? ־1ל ־ידע בלל הורא ךלא
 ד1}פ?ו הקלק !,דלי תערנוי ץראה י?ע3 ךער!

 הבגנו
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 חלשיו אצד
 יזמ$ן תימ׳ה־־ל. ה,י?י3מ וי9טנ
 ־ישא ל?? דיתך־עק׳י ך$>ע.י3נא המו:דוחי■?
 ^ '3 תאזה זעלאמא ?הגש# יקס
 מי3דך^תאיתי|ע;ם1< ר#א דע.^
 ז$דל שי ןכא רסאיויותנשס בק^ץ^־ן :ךן
 רם**׳1אודנ :יה5!רי אל' ו?נ1ןו ,ך*ה 0^
 םי,דאמ תןנ־םא יע ,ך קן< !ןה ם1קמה אדט־הס
 ןלבכ בקעדי.ם'5ש!1 ל״י״י :םין^ה רעש הק
 םוקדויודשארה םע־־רטיא 'ןבאה־תא ׳ חק.•ו
 ־תא ארן?*1!השאי־לע-משק*נ,ךקמ התא
 ריעוו־ם# זול םלואו לא־תיכ אוהה םוקקה־םש
 הללזסא י5אל ־ש ,לנגןי- ידיו :הישארל
 י?גא ישא הזר ךרד3 יממשו ידועע. םי,דלא
 יתגשל :ש>לל רקעו לכאי םח$ יל־ןתנ! ךלוה
 ־ םץדלאל יל $די,!ןךדו, יק!א תיק־לא םילשנ

 העצה יתמש־ר^א תאזה ןבאהו
 *3?ינלעיו ישע.ילוהה ישאלכום־ןללא
 ־דא ויק*ל םיכאלה בקמ חלשי "*׳יי יי"
 'םתא יצל1 ־סילא'הדש ייעש ויחא *ע
 3לכע רסא ,ד3 #3? ןמאל ןורטאת הפ רסא?
 ימ,־ק ו.:התע־דע־ותאו יסל* ןבל־םע בקמ
 דלמל החלשאו הח?שו דעמ ןאצ רוהקו ר1ש
 םיצאלסה ובזקדיל :ךיניעב ןחלאצסל ינדאל
 'םנכ ישע־־לא ךיסא־לא טאע יגקאל בקמלא
 אןי1:וטע שיא ת1אס־ןז3ראן ךסא$ל ךל!ו
 י״א־־ישא םנןה־תא ץסלא רין;1 דאה בקמ
 :תוןחזגיגשל םילטגהו:רק?^־תאוןאןןה־תאו
 יהעהו תחאלו הנזדהה־־א ןן׳ע.אוכי;םא רסאיו
 ר1יא<ו ליחשי :הדילסל ךאשמ הצוזעו היקן
 ה^יי קחצי !בא יתלא,!םהרבא לקאץז1ן בקמ
 העיטיאל ךתלמקלי .ךמא? בוןי ילא ךהאה
 ךשא תהאה־לכסו םיללוה לעה יתנטק, :ך§ע
 מסלי־תא יהרנע,ילקסב י3 ךיקעדתא תיש!ן
 א;ינליצה :תונזוק י;של יתקה התנמ הזה
 א?ה9 יתא 'ינינא ארץיי> ו#ע.דדנ יסא דלמ
 בנניה חלהא התא! :םי^־־לע.םא ילבהו
 ישא םימ לוחב ףגחזתא יתטשי ך8ע ביזליא

 . :בך־3 ךעןץאן
 ץראב ויבא חטה ץרא? בקעיכשל-י""יי
 ־עבש־ךב 5$יבקמתודלת והלא :ןעמ
 אוהו ןאצ? ויחאדוא הער וךיק ה# הר&ע
 ילבא ישנ ה?לז ינב־תאו זמ?? :נ?־תא רעג
 לאישמ :םהינא־לא הערסתןד־תא ףשיי אבק

 ץקמ בשד
 ו^ אוה םלנקז־ן?-יב ויקב־לעה 'ףסיי־תא בהא
 ותא־יכ ודוא ואלד -יל :םי** הערב 1} ה(קעל
 ולבגאלושאואינשד-ויחא־לבט םהיבא בהא
 ופסויו ודו אל דקוסולחן ףסוי םלךידסלשל ולבי
 ם1לחה אע־ועהש םןוילא יהאה :ותא אנש דוע
 םיטלא םיסלאס טזונא המו :יויסלח ר^א הןה
 הנ^נ־טני '{ימלא תסק״המו ,רךש,ר ךות?
 :'";לאל .קןרתשתו םביספלא הניבסת ■ךמו
 טדע ךלהה ךלוןק ויחא ול ורמאיו.ל״י״י
 -לע ויא^ ד1ע ופן?1ר לו^זק־ם^
 "יסא ם1^ח י'דוע םלחן5. :וייביהלמ ויתמלזו

 םולזי יתסלחז המ ־יהאד ייחאל יתא ר״סינ
 םיל^1ב דז!8ל חר^דו ה^הו ד1ע
 דממיויס^^וי^־ל^ ־ןס^:ל םיל^ז?*?
 ישא המ םילוק,הה ול_ ר^א>> ויבא וב
 ךיסאו ־ןפאו ינא אי3} א1בה תהלוו
 ויעאו ועא1?דא^ג:ה^ ךל תייתשהל

 :דןךןר־תא רן;ש
 םלח ,רערשי םימ;םיחנש ץקה י,רד ז!" יי
 תולע ראימ־־ןה המ! :ראןה־לע ךהיע המו
 הןיערתנ ר#ב תאירבו הארה תופיתי■^ ענ.ש
 ןהירחא תילע תוירחא תור? עב.ש ה?הו :וחא?
 הנלטעתו ר^ע תוקדו הארה תיער ראיה־ןט
 תיר?ה הנלפתו :ראמ ת^ש־לע.ת1ר?ס ל>.א
 תירשה עבש הא ישיביר תקדו הארסמ תוער
 ןש׳יך־ ל :הערפ ץקךי1תאיר?הו הארהה תפי
 הנקב תילע םידשש ע;# 1 הנ,רן תינש םלזור.
 תוקדמילקש ענ.ש המו :ת1נטן תואירב לחא
 הנעלבת!.־ !.הירחא תוחהצ םןדק,תפוישו
 תואירבה םילבשמ עבש תא״תיקדה םיל?שס
 ימונ י״י״י :םולה
 ־לב־תא ארקכ חלש־! .יחור םע$תו רקבב
 "חי ר^סמ גיממ־לזזואי םעמ י55יה
 :ז1ער5ל םת1א רק1פ-ק,או זםלזן-־ת^ םהל
 *תא יריסאל הער,3־־תא םיקשומ יש 'רבדיו
 *לע.ף?ק,־יעל? ־ םימ ילמ גנ-? י״מ
 םיהבסה יש תיב.יבשמב יתא ןסמ וקבג?

 הלילב םילק הקלויננ :םיקאה ךש תאו יתא
 *ינז?מ יפדור ןירתפ? שיא אוה] ינא דחא
 םדוקמה י^על רעמ..ירבע ינינ ימא םש!
 !םלודב 6׳,א וניתטלק-תא טל־רתפר ול־ר?53ו
 בישסיתא המ 13 ינויזיב ישאב ךמ :יתב
 דוא •הקינ הער* חלשמ :הלת ותא] י״נב־לצ
 תסוי
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 אראו תומש \
 ןבוארכ הקנטו םירפ{!ףק־יל הקירומ ףילא ,ויזולסש ףלחיו חלמ ר1בהךס

 ?זןליה־ר^' ־ו׳רליילי •ל׳־־יייז,
 גכתלסנב ואר£.םהיחאםש לע׳ויהזיןל םהירחא

 ימא יב ר^ר הדוהי.וילא "גמ י־© - , . , 8"חיייאמ
 ■ז?א ד״זלאו יתא';;זאג ר?ךזןך5עאנ־יב־י
 ־תא לאש ינדא :זונתפכ ףופ; יפ ףדלעפ
 ־לא רטאנו :חא־וא בא0?ל־שנה רפאל ויידע..
 ויחאו ]ןיקסעקזדלי;!ן£ז בא 'ונל־־שי.ינדא
 ייל :ובהא ויבאו ופאל ויפל אוה יסוי! תס
 יניע הטישאו ילא יהיריה ףידןע-לא רקאתנ
 בזעל רענהלכוי־אל ינדא־לא 'רטאנ! :וילע.
 "לא רסאתו :תסנ ייבא/תא בזנ׳ן ויקא־תא
 אל םקתא ןטקה םקיחא דרלאל־םא ף-לבנן
 זןיפע:־לא ונילע; ;כ יהי!. :;נן תואלל ןופסת
 .>.1.. 1 _ 9 • י

 וילע,התמןך?סיאב?׳ :נאו
 אבל ץיא־תרבפ ד1ע3 לרדנ

 !תיב אוה תלפא ךריפ םש
 ?י

 רמאי

 ־־־ י ־י ״ י ׳י • . - ־

 ; םסרכאו ;לא אנ־םהק,
 םיא?ה לארזקל ןג? תומ# הלאו תומש ריס
 היאר ״• יאב ותיבו 0* בק^יתא הסירגב
 :ןט;נבי ןלטז רבשזקי. : הדוהיו יול ןועסש
 *יסנ יאצי ש3}־ל3 יהמ :רשאו ךנ ילןיפנו ןד
 תט;ן :םיריפטב היה ףסויו ש^נ םיע?ש י ביקע: רטאקל״י־׳י :יניא ירבד תא ול־ד|}!יבא
 לארשי דבי :א והזי רוד!:לכו ויחא־לכן ףסוי אל רסאנו.:לקא־טעמ ונלררבש ובול וניקא
 אלסתו ד1ן3 דאטיב וטימןיו.ובלל ויחשמ יי? '׳־' "" ' 'י 'י■'
 סירמ־לע.שדןל־ולט םק״י,1 יל :םתא ץראה

 רמאד :ףפוי־תא עדץאל י׳^
 הפכהתנ ה?ה :וגממ םוצעו בן1ל*חזןד ינ? םע.| דח*$ה אימ :ית#א ילדדדלי;

 ךא ר£6) יתאה
 ?ראה־ןמהלעו ונפ־םחלנו וניאנש-לעאוה־ם׳נ ןוקא והרקו ינפ םןןסהתתא'־םנ םתחקלו :ה|ק

 '־ י תנע ןעטמ םיספ י# וילע.וטיזן׳ע -- - ־ ־ ־ ־
 ושפנו ונתא

 םספער ן :ושפנב הרועק
 םילצט ץךאב ' בקע:יןרי.־1'י׳״ י־״

 םהימ—תא יריק* •־ יק,?3 לאישנ ;גב־תא ענש ולס י# בקעמ־ישנ יהמ חישע
 הגכע־ל?5ו םינבלבו 'רסחב !%> הדבעב ־יקי וברקמ :הקן׳ תאטו םיעבראו םיינש
 :ףרפב םה;ודבע־רשא םתדכע־ל; תא.הר.ש3 ול רמאמ ףסייל ונלל 1 ארקי! תומל ־אישי

 .. תידלדבל םירצסףלטלסאינ תזער^ ־ '־ יי
 הלוש

 י ינתאשנו יתכא—טע
 םאו שא ןתטקו ־אוה ןק יכנא רסאמ ס^ב ינתרבקו םירצסה

 . . •*7־1 םידלאה-תא תדלד?ןו ול עקשמ יל העקשה יסאימ :ףך;ד5 ה>עא
 םודללס־תא ,סכתי םירצמ דןלם ןהילא יהי! ייל :הטקה שאר-לע לאיש . _

 ימלא רקאד השט־לא םדולא רקדיו י״״י יי> דקל א הנה ף5ייי רקאר הלאה םיר;דה'יךה,א
 קהעי־לא .םהמא־לאארא3 "' ־

 קיה;ימ* 'יז׳ *א3 3 הענ א.; ףקוי לזב3 זינה יקאמ בקעיל
 ־תא םהל'תתל סהא'יתיר?־תא יתקקד םמ דטאמ גוטקיר־לע.בשל.לארשלמןסהב

 £תא סידלעק םירצט | ־תא יתתנו םיפע.להקל ךיתהני
 . , י התעג:ם־ןועת!חאךרתא^רזלתאזהץראק

 םהלבעס סנעלא ית&הן םו־^ם תל?סתס^ 1 ^ב־דע.םורמ? ץראן ךל סיללזגה ךימ״י^
 ייי*יאגו



 ורתי חלשב אב אראו

 םעתא איצמה סגסלאהוהי יגא ינ םתעדיו
 ולאש לארשי־ימ ילע>י?!יםונ1ףי5־םי.ך?דטה 1 ־לא םןתא •ןואבהו :םירמ? תאבס תתקמ

 *יי • דן- : * : ״
 ח ,*.ן.תכסט ועס•!
 םהינפל ךלה הוהין.

 ולק הערפ־לא
 ןנעהרומעשיסי־אל

 'זיערפדנאו יתא איצוהל

 ,התא יתש
 מימי ףמ

 ךגלפהםהילנ?־ע?ץרא? םה םי??;לאישו ז1נןך8־לא אנ ה^ט-לא הלה:
 חבכאו םהירחא ףדרו תער9־בל־תא יתמחו ןעמל ויל}!? בל־תאוובל־ת*

 ־הט ירסאר םגמ־לא וידבעו הער? בנל ך$הד:\ י^־יכ םתעליו יתטזע-רזץא יתתא־־תאן
 ר&ארתנלכעם <<רש:־תא ונז#ש־ינן ונישע,תאז
 ת1א5־ס׳ןץ חקד תפע .הה ל מעדואו יבנו־תא 1 יתס־דע.םירכעה יתלא ה1תי ךםא־תב

 ;־ק.י מ םיו?? ,ימי ע? וייא אלו ץוא
 תאהון׳מ ןזוח ןץןז?.ןז1כ ורתן עמ^דייתי ־י-ס הן$לפה ר$ץ
 טע לעי^יל? ה#םל

 ' םירעטס לאך!ת״תא הוהי איעוה | ־ל? ית;ו זןו^ ואלפו :הלשה־]?
 זיז״ל¥׳וסאהי{׳מתון׳א;

 ם8יך?'דחאה ס# רזןא הי# י?ש תאו דע. הםךאה-לע_ ם^1יןך םוימ ףיסכא
 . .דחאה ם#ו :ח*רכנץךאב יתילד רנ ויסחיו לאישי :ז1עך© םעט אצ __

 אכי*1 ייל :הערפ ברחה ינןצ!ו י־וזעב דא ןקל# דנל'הן היהי'ת^־דע וילא הנמוג יד־מן
 הט׳ם־-לא 1ת#אן ויןבד הז^מ ןתח 1רתי םהיק?# חןןויךי# תבעינ םי0#ןזץתא'׳

 לת םיטזן
 תאו ה#ם

 _... ... .. .. ..רא ודבע
 םולשל והערל־שיא ולאש׳!!אי'

 יס׳א־לנ תא ועוהל הזן׳ם רפסיו
 לאישי תד1א לע םירצמלו תערסל היהי ה£ע חלשא ר^א? םלסמ ה}הי ןג יחי.
 יממ וילכ םסאמ יק׳א האלתה־י? תא :םכינפ ד^זשחיג ואר ף?יו
 זתץעחז׳אה;1טהד? לע.1רת .. .
 רקאינ :םירמ למ וריעה ךן׳א ראדשיל הלהל :תער? ן;פ תאס
 םו^ם דד? םג0א לימ ישא היקי,ףולס לרתו ־אלו 5עה

 דיטו
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 אשת הוצת המורת םיטפשמ ורתי
 ־די תחתס ם$ה־תא לצה רע׳א,ה!£ו? יהי
 םיהלאה־לנט ה|הי לורנ־יכ יתעדי,התע:םיךצט
 הז?מ ןזת 1רוול חקה-:םהי?ע,וד;ר#א רקינ יק
 י3ן?ז 1 לכו חרא אנ:1 םיפלאל םןחקזי זזןע

 םי£ת ר#א םיטןזן׳םח הלאו ,י־״:,י<7 י£ ד־׳ י״י םיממעמ רדס

 ןירסי׳דנזנ יוה? בהז 1רא תיפצו, :1״$
 יל׳ממי:בי#בהו 3:69,998 י#"?
 התמגזי עכלא לע התז1ןו בהן תנוכמ ע3וא
 ־לע תעכטית8׳ותחאןו'1עלצ־לעתע^ו?ית^ו
 הימ?.םיקע ץ0ן ידנ תוע^ :תלג#ו ועלצ
 לע תענמנ םדנה־תא תא?הו. :בהז םזוא
 תעבט? :םהנ ןיאק־תא תא&׳ל ןראה העלצ ־וןג&םי# 10 רבע י?״.ה^׳י ינ י• םהיאנל
 ־לא 0$ :יצ?ם ידהי,אל םידימ ודוי !%! אנ;ופגכ־םא :!ןןח י$׳פ$ א*י תעבז?ני

 :ףולא והא ר!5׳א ת1עה תא ןיאה !1םע.1ו#אהא$ל אוהה^אלענ־םאאצי״ופ;?
 י^גל^ומ ונב־תא 1 חוצת התאו ׳״״ יי־ ת£ן וא םינ? ודדוקליו ה^א 1דךתו'ויתא־םא
 רנתלג׳הל דואמל ת^ךז, תיז.ןז# ףלא ה^כ אוןי^הי^? הי,רןי היילד ה#אה
 ־לע רז?׳א תנינל ץיחט דענמ להאכ :ד^ת ־תא ינדא־תא יתבהא ינעלו רמאי יטא־םאו
 רק;?־דע.גרומ ינמי זייא 1תא ולגה תרעה ויקדא ו^ימי :יז$5 אצא אל ע?־תאו יתז?׳א
 '•לארית ;מ ז*מ םתרןל םן1ע תןן1ן הלדוגמ הזיזטה־לא 1א תדדה־לא וטזיגה)םיהלאת־לא
 יומ־ףאודיסא חרא־תא ?לא בג?ה התאו יל :^על חמגמומ ינזא־תא יוןיא עצרו
 בינ ןדוא יןדעונל לאך(על ןגכ ף1תם ותא תא*? אצת אל ה1ןאל ותכ־תא שיארבםי־־יקו
 9ישע.ו י (יקא- ינ? דמיאו וזמא אי"?# 'קילאל־יטיאהי.ניא',1יע?ה?ן־םא :םידנעק

 ••תראפתלו ייבנל ףןוא ןי^ל •׳לוזימ 'ימקל ^?ל־אל יי?ן םעל הד^דו תועל,
 ייתאלט ךזן׳א במסנח־לק־לא ■ינבת התאו תוגנמ טמה? ח?דגןי״י ינבל־םאו :.דנ־וינב?
 רנה?? וז$׳יןןנל ןדיא .ןמכ־תא יועער זי־ןקןו חור תתיס? ־סא?17יי{יי תדלא־םא :!ףן־ה1?גןי
 לימו רופאו ןמיה ו%ר)#ן םיזמינ הןאוניל ה$ג!י.אל הלא־ט׳יזןי־םאו :ערנ,י,אל התלנןל

 תגןל1ת־תאו ן$הןואה־תאל תלקתה־תאו בהק ־יעט׳יא לזץי?ל םוניזר*׳א ם1קןףל
 ב׳לן ־י$אהד־א ו1??ו ייל. :ען#ו־תאו ען׳ה עווםלועוק/זיחכזמםעזגזןגיע,? וגרהל ו,ךןמ
 השגה ימ^ה 0) י# תעלות ןקןלא)תלעי ויכזץ ם׳יא בללו :תן5יי תיט טאו ויקא הימו
 :נ?׳־לא ול־הדןל תר?ת ת?ס? -0 :0ח תיזל ומאל ון?א ללקמו :תן?וי תומ ידי.? אץם?3
 ?9?!)?וילזןרן׳איתד?אבז^וז-יקהוויתלצןכ יהער־תאמ׳יאדוקהוםיז?;א ןקירו־יקו :תעו■
 דמי תעלותל ןטןיאו תינח בק היק ונ,?ט ־םא :בןטיטל ל^?;תימי אלל ףרנא?ואןגא|
 !יוה?יםה|ז־ימאית1ע־חא תחןנין:ךו{י1} 0) ה?מ הק^גו ותגעזן׳ט־לע ץוחנ ךיעותהו םוקל
 םןרםזן׳ה הז^ יי״יי :יא^על לנכ תוסט׳ ם,לי?ע :אארי א?דו ןתו 1תנ?׳ קל
 םידיימ ה^שיה תוטטי־תאו חואה ןנאה לע יכד :דהאל ה^ט־לא היהי ןנמ ״יי"
 ןנא ט׳ית ה*הה גנתדליתכ תלמ׳ה !;אה־לע שיא־ל? תאט חזןידו יל־וחקיו לאר(ןף ענ־לא
 תז?טי-לענכיגיומ דכט׳־תא חתנת םחו יזנית? 1 תאה :יתזיות־תא יחקת 1?לימ? ר?א
 מתא ה^?ת בה^ ת1צ??׳ם תכס^ לןז#י י;? ־ תן/חלו ףטני בהז םתאש יחקת רן׳א המויחל
 ',גבא דפאה ת?תה לע.םיג?אה יקןל־תא תזלועו וזועו :םלעו ',4? תעלותו ןזאראו תלכתו
 ןי?? םזריםט׳־תאחגא א^מ יאל9ל י^ל ח?ז "ל :םיזהזע י^׳ו םיט׳חת תרענ םימדאס םלא

 5 ןינא וינתב ר?מ תואנלו ןז3ן׳ל םי?(?? יאקר הי5׳
 אוקת יכ :דהאל ז^סדא הוהי ינדד ""י יי־ :ןין׳חלו־ופאל םלאל? יעכאו.םה8׳־י;5א:םימבה
 רט? ז־הא טז^ו םהידיל־׳איוקל־ינכ י^ר־תא 'י4א ר$ן רלכ :םקות? יתגקןל ז^יקט לל י(מן!
 ף4נ.םהק היהילאלל ^לא 1ק?כ זזיחל 1י5׳?1 תינכת תאו ןב8׳םה תימת חא,ףת1א האיס
 םיד(כ9,דלע.רנעןהל? ינתי.יה1 ::םניא ־יקפ? םלסטי עמל ^יא י^ח ל״י״זייעגן!!!ןקו ולינ־לק
 לק^ה הי}םיי1עע 6%ו לקש? לק#ס תלצחס | יעיו^או 1עור'יצז1\ה^י;זבד{־צחו םיתפא

 תרהדמ



 א־־קיו ידוקפ להקד אשת
 ולמ לכמ־תאו ןזונח ןרהאל שילקה לכמ־תא ־לערב־עק לכ יל :זווזמל זקורת ל^׳ה תרחיש
 ;תז^י^לם^ר(זדינ3תד^5יאנ!1ב:ן!מ? זןניר׳?ן!3יהלןמן^םירזמן ןבס םידקפה

 טיעמי.אי ליזמ הכךי־־אל רימעה :הוהי
 דוייידי תיקר**יזד-ח<*^ 'זרזד*י ^ידיי^דד 1ריי1ז1ל*ל-

 תךצק: ןבמט ןעמטה ידיקפ הלא -יז•
 •טב םדיה תדבע ח^ט י5־יע.דקפ רז$׳א ךמל הלדי תטירת־תא תתל לק#ה תיצחטט
 ךכ יריא־ןכ לאלצבו :ןתעד ןרהאךב רטתיא תאס םיר^ה ףשכ־תא תהקלו :םכיממפג־לע
 חלרל הייחיש סייהיזמזקיהן הז9ז?ל דות ןעט לקא ת3בע־לע;>תא **י, ;מ
 ־תטהל ףםם,יחא־ןב באילהא 1תאן :הןעט־תא ־לע ר§נל חוהן למל ן־ו־^זל לארמל ימל היהו

 תממחמ ן^ייגיתלבח? םקרובמחלשרחןד :ימאל המט־לא ;ווהי.ךבלר ל״יי׳י :םכיתמפג
 לכב היואלטל'יו15ן׳ח בקיה־ל? ־יל •־ממבי י^ה תתןו ה#וןל תז^חב 1ןמ תמיוי דויב גרי^עו
 עי?0 היבונת״ר בהז 1 ןמי מל8ק חבאלט הפקתזעו הבטהןיבי דעימ להא־ןיכ ותא

 ^ םימ׳לי?׳י תימי עלי?׳י ימ םיימעו ■תאל םקידדתא ינק? ויאו ןך1ון* ונזןודל :םלןנ
 ףלאל דפב תאט זזועק די?? **5״ י י^י אלי:םיןנ־וצזללי.•"!ט להא־לא ם$כ3־םהיל;ח
 לק#כ לק$ סיעכי?! חןטח1 תואט ענמו ריטקהל תרמל הבטה־לא םןומנכ וא ותמי
 לן#3 לק#ה תינקק תיללנל עקב. :מדקה ו^;^םןלילגךו.םזזדי.יצחךו:ה1היל.הקא
 םדזן׳ע !ק? םידקפהןלע. י5ע!י דכל .8^ו :סהידל ועך1לי ול םלוע־קה םהל הנהיןזל
 םיפלא,תן׳לועי ףלא תואסרגל ה?עםןהנזן׳ <<ךמל ןמ תדע־לב־תא הז?ט להקה 1•יקי ייי

 ףב?ה רככ תאט יהיו זםימטהנת1אטעקחן הלדי הייזרעיא םירבדזד הלא ףהלא רמאלנ
 תאטתבך§ה :תא תאו מךקה:מא תא תןכצל םולבי הכאלט !ך!קעת םיט:תז^׳טתא תמעל

 ףלאיה־תאולי״דחאל ךמ יכבה תאטל סוניא ךיהלל ן1תכמ תבט׳ מלקםכל % יעיבמה
 םילו הןן׳ע םיעכמו תז^טזי! ת1א5ס עבקי זנ׳א יךעבת־אל :תקי הכאלק 1ב חמעה־לפ
 תט׳זעי :םתא קמחו םהימאר הפיח םיקפעל הןלמ רטיאיו יל :תק&׳מ םולכ 'סעיתכמט לכב
 תואט־עכראו םלפלאו ןב? םיעבט׳ הבונתה ־ימא יבלס חז ■קאל לאימי-לנכ תךע-לן-לא
 דממ להא תת8'י;דא־תא ,יב מ8£:לקמ ל'פ.זדלהךל תמורת ט?תא!5 וחקהיטאל חוןר:היא
 ־ימא תמחנס יבכט־תאו תמאמ חבט 'תאו ףםב1 בתן הלדי תסירת תא האיקי ובל ביר;
 ביכק רעתה לגךא־תאו :חבטה ילכ־לכ תאו ול $ תעלותו ןמ^ואו תלכאו :תמחמ
 ן2מטה תךתידל3 תאו דעחק רעמ לגדא־תאו ייזעו םרן׳חח תיעו םטדאט םליא תיעומלזעי
 תלגתהךטי :בקש ךעחה תלתד־לכ־תאו האטטיד קמל םיטמ?י ר1א?י קמו :'םיי9מ

 :זיממ-תא הלדן הוצ ךמאב ־תא ן?מ?ה־תא ל״״״.הןיו היצ ימא־לך תא
 וילא הוהי רבדיו הןןט־לא •ירקי "יקיי י■" -תא וימיק־תאו 'וין1ךק-תא יזן5?ט־תאו ולקא
 תדםאוראךט׳י:3?־לארבד :רטאלןעטלהאס ־תא :ויתא־תאל ולטע:תא ייק י״ייי־ ותירב
 •ןמףוחיל ןבןר םכה כמן־דיכ םדא םהלא :ך־ןקד תכלב תאו;תר|3ח־תא וייב־תאו ןיאה
 ־תא יבך?ת ןאצה־ךטי ךנךה-ןם הונהבה םויל זואל ץלב־לב־תאו ץדב־תאו ןחלמה־תא
 םיטת רכז ר^ה־ק '1נ?י(כ הלע־םא :םקמךק, ־תאו "לב־תאל יואטה ^רנט־תאו :םימה
 ונצרל 1תא ביךן?י דעט להא חתקלא ונביןלו תרטןמ חבזט־תאו :רואקר קמ ןואל ה;/וךג
 ול 1יצרבו הלעה ט׳אך לע וד:ךטסו :היהי עפל תרטןי תא.ו החמטס ןט5׳ תאו יייב־תאו
 יגממ§׳ל יק.?ק ו?זתא טאמו ־יל ימל י ־.!?,מטח ח^ל תתמ דמייאו םקמ

 ונזעיז :תיןוזטל זיתא חתנו זולעה־תא טימפהל רעק ךט־3 תאו ״ודא־תאו וייפע־תא רעוע
 ם:צע וכרעו סבטס־לע מא ןקכה ןרהא יגב ריקוה תךחו־תאו ןכמטה תךהי־תא :רצחק
 טיחתןההא םיכזןכס ק!וא .ימ וכיעוגמאה־לע מ־טב תימל רימה יךנביתא:םךירתין?־תאו



 ־לע.רשא םיצעה-לע רךםןדדר*ו שאירה־תא
 ץח־וי ויערכו £ךקו :סב^בה^ר^״שאה
 הרע החכזמה לבה־תא ןחבה ריטקהל םימב
 ןאצהךמ־םאו לאי״י :ה)קיל חוחינדריך ה#א
 י?'־ליעל םמעה־ןמ 1א םיב^ה־ןם'ונברק,

 הנפ? הכזמה ךרי״לע ותא טחו^. :ט^סיטה
 ־לע ומד־תא םןנזובה ןרהא״ינכ וקרח הוהי ;גפל
 וישארדראלויזדתנל '1תא :.ת״נר :ביבס חבזמה
 ר^םיצעה־לעם^'ןזו,בזן רקעו ורךפ־תאו
 םיגחכהו בךפהו :חכזטה־לע ־ושיא שאה־לע
 רונקהו.לבה־תא ןמיה ביךן?הו וירכב ןדדך;
 :ה1היר תחינ חיר ־שא אוה הלע החבזטה
 ־תא וצ :דטאל השט־לא ה|הןךמי!״ ייי
 אוה ז$עה יתרות תאז דטאל ודב־תאו ןר,רא
 ־דע 'הדילה־ל! חבזטה־לעהדקו־־ לע הלעה
 ודמן£כהשילו:ובדק!ח חבזמה שאו ךלפה

 ־תא םירהו תשכ־לעשבלו"דכ־יקנכמו דכ
 חכזסה־לע הלעה־תא שאה 'לכאת ר$ז ןו^יס
 םיבלו וילנב־תא טשפו ייל :חבןטה ל?$ ומןקו
 ץוזיכ־לא'ןזןייןד־תא איצוהו םירה!*'םידגב
 "דקותחבזפה־לע שאהוהוהשםיקש־לא ה^חפל
 רקבכ םיצע.ןזוכה הי$.'רעבוה5כתאל''ו3
 15לח הילע,ריטקלחג הלעה הילע ררעו רקעכ
 אל הבזפה-לע. דקות ריפק שא :םיפלש׳ד
 החא 'ברקה זוחנפה תרות תאח>י״י :הקלת
 םירהו :חבוטה ינפ־לא זווהי יגפל 'ץרקא־ימ
 ¬ל! תאו הלקשמו ההונפה תל?ט ויצפקב ונ?ט
 חיר הביטה ריטקהו החנפה־לע רשא הנבלה
 ולכאי, ה'5^ט תרתונהו*:הןה;להתרכזא 'תחינ
 רצחב שדק םוקזןל לכאת) תוצמ וי^ו ןרהא
 םקלח ץמח ה״את אל :הולכאי, דע1ט־ל!$
 תא!!הב אוה םישדק,שהק י^יאה התא יתי/רנ
 םלוע־קההןלבאןקהא ;;בב י?ז־לכ :םשאכו
 :שדקי
 ןרהאל השמ ארק ינימשה םויכ יחלויגים"ריכ
 רל־חק ןרסא־לא רפאה:לאישי ינקזלו ידבל•
 ברקהו םמיטת הלעל ליאו תאטחל רק?״ךב ר$
 ותק דטאל רקדת לאלשו :גב־לאג :הוהי ינפל
 ה?ש־לנב שבכו לעו תא^חל םיזע־ריעש

 ןנפל ס 3 ן ל םיהלשיל ליאו יושו :זי>על םסיפת
 הארנ הוהל םודר יק ןז>ש3 הלולב החנמו היהו
 להא ןנפ־לא השיט הוצ ךשא תא וחקר :ם?ילא

 ל ;;קל ודמענו הדעה־ל! וברקי ר$ם

 עירזת ינימש ץצ ארמיו
 ישעת ה1היהוצ־רשא רבדה הז השמ רמאיו . . . .ז. _... . ן . . • ״*

 •לא ה$ם רמאיו יל : ה1קיד1בכ ס^ילא אריו
 ־תאו זןהא$ח־תא הש״5ת חכזטה־לא ברקןרהא
 ןבןר־תא .דומח םןן.ן דעכי זןלעב ךכבו
 ןרסא ברקיו :הוהי הוצ ךשאכ םדעכ ךמו םעה

 • ול־רז^א תאןןחה לנע־תא טחשיו חבןמה-לא
 ולבצא לכסמ וילא םדה־תאקהאינכ מךק:נ
 ־לא קצי,םיה-תאו חבזמה ת1נךק:לעןתי.ו םדב

 .־תאו תילכה־תאו בלהה־תאו :זובזפה דוסי
 הלבזמה ריטקה תאטסה־ןמ דכ^ה־ןמ תרתיה
 ר^בהדראו לארשי :השמ־תא היהי הוצ ישאכ
 עושמ :הנחטל ץיחמ ש!*?'הרזע רועהדראו

 םךה־תא 'וילא קרא יגב ואצמדהלעה־תא
 יאיצמה הלעה־תאו :ביבס חבזטה־לע.והקרקו
 :חבזטה־לע רזנקמ שאיה־תאל היחקנל וייא
 ¬¬לע רטקי_ו םיעךבה־תאו בלןפה-תא קתמ

 ^ . . ... ״• . . . . -* .

1.1 0 1*21(0! 11 
 •תא ,,:ז, " "•זי-י

 11 • 1 ווו

 והאטחיו והטחשיו םעל רשא תאטסה ריעש
 :טפשמב ה^עמה^ד־תא בךנמ:]ישארכ
 רביו :רפאל השט־לא !ווהי.רבדלו עיי״י ייס
 ר?,ז זקליו עללזת יכ השא רפאלרארשי לנב־לא
 :אטטתהתוד תדג יפיפ םיקיתעבש'האפעו
 םוי םישלשו :ותלרע,רועב ליפי.יליפשה םולכו

 " לנימדב כש!ר םיקיתשלשי
 ימי תאיט־דע. אבת אל שדקטה־לאו ענת
 םיעבש האטוןו דלת הקקנ־םאו ־יל :הרתונ
 ימד־לע בשת םימ;תששו םוי םיששו התדנכ
 איבת תכל וא ?בל הלהו}יסי 1 חאלמכו :הרקש
 תאטחל ־ות־וא הנוי־ןבו זקיעליותנשדב שבכ
 לנפל ולירקנזיל :ןהכה־לא ךעומ־להא'חקפ־לא
 תאז המיד ־וקפס הרקזןו הילע,רקבו,ה1הי
 אצסת אל־םאו :ה^קכל 1א ךכןל הדליה תרות

 >ונוי';נבינש 1אם־^־יתש החקלןהש יי הדי
 ןשבה הילעירפכן תאטחל דחאו הלעל ךח*
 ןרהא״לאו השמילא הוהל רבדיו לאי״י :הרה^ל
 ־וא'י תאשי'וירשב־רועב 'היהי־יכ םדא :רמאל
 תערין עגנל 1רש'ב־ר1עכ היהו תראב 1א תהפס
 ו;}!ם דח א־ ל א וא ן !וכה ןירהא־לא אבוהו
 רש!ה־רועב עננה־תא !ןהבה הארו :ם;נ,לכזד
 רועפ קמע,ענןה הארטוןבל ךפה עגנב רעשו

 רןנסהו מל ךפה־אל הרעשו רועה־ןמ !יארמ
 ןהכה
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 ם?? ןז1כה יהארומימי תעב# עגנה־תא ץז^פה
 ע^ה ה#$־א? ויניעב דמע״עעה העדויע:?^

 :תןן0 םישמ תע?# ןז&ל וריגסהו רוע?
 תאן :־ומאל ה#םדא ירבדלו עי־ימ דיס
 *לא אבוהו 1תרהן$ םזיל ע־^זלה תרות היזלת
 ןזו.כה'הארו ז$דטל ץוהם־ל$ 0'כה אציזו *•ן!יכה

 םישודק תומ ירחא ערוצמ עירזת
 1 ג. ו י_ __ . •י ״

 י
 *< - - 11־▼:

 רופצהדוא טחשו !סבה הוצודזאו תעלות ןנשי
 ־תא ייל :ןממ םיט־לע. ^זו־יל9־ל1$ תחאה
 ען׳־תאו זראה ץעלתאו הזלא חקל.הידה י$מ

 רפצה ותאו םתוא לבטו בזאה־תאו תעלותה
 :םץס״ד םיפיה לגו ה^דשה רפצה םלב !דליה
 םלמעפ עבש תעיצה-ןמ רהטמה ל£ הןהו
 :הך(ןה ןנפ־לע הלחה רפצה־תא חלשו ורהקל
 ורעש־לב־תא חלנו ו'ד^3־תא רהטמה ם3?ו
 בושלו הנחטה-לא איבי רחאו רלזןוםלמ ן׳חיו
 יעיבצ׳ה םוד הלהו :םיקל הטבוע ולהאל ץוחו?
 תאןונקז־תאו ושאר־תא ורעש־לק־תא ודיע
 יילגב־תא סגנו !ולע ודעש־לב־תאל ויליעתבנ
 ם1;כי לא־ישי :רה^ל ם^מיג ־ח#?־תא ץחרו
 התא ה#?כו םזהים1ף םי#}?־^# חק,1יני1?ז^ה
 הקמ תל9 םי;ר^'ה^ל^ו הזקיטת הת}#־ת?
 ןהכה דייטעהל :ןז# ידחא גלו ןםצ׳3 ה>לב
 היהל ינפל םקאל רהטטס שיא? תא רהטמה
 דחאהש^ה־תא ןחבה חקלוהעומלהאחתפ

 םתא *!ןמו ן$ה גי־תאל םשאל 1תא בירקהו
 :זווהי.לנפל הפונת

 תוזל ירזוא ה^נ־לא 'הלה: ךבליו ז* י
 רטאיו־יתםדה^דילנפל ^רק,ב/ןיאןמ #
 א?ץלאו דיחא ןרהא־לא רעד הון׳ט־־לא הוהל
 ינפ־לא . תכרפל תדה שלקד-לא תע־לכב

 ע • ■_ 'י _ ■ • ^

 יירחא רדס

 ךפ3שךן?ה-לא ןך!ןא אב:תאזב :תרפכה־לע
 שלק דפ-תגחב :הלעל ילאותאטחל רןנ,?־ן?
 דב טנבאבי ורשב־לע.ולהל דב־יסנכטו שי1ל:
 ץחרו םס י^ילמ *$£ 1? תפנצטבי רלח:
 לנב תלע תאטו :םן׳כלי ור^ב-תא םלטג
 דחא ליאו תאטחל םילע יריע&׳-ינש חק:.לאךשי
 ו^יצ׳א תאטחה ר§־תא ןרהא בירקהל :הלעל
 לנזע-תא חקליו ייל :1תיב דעבו 1ךע3 ר_פ3ו
 לקא חזןפ זולה ינפל םתא דיןנעהו םריעשה

 :תזזהו ייא זקקלאןנ | לרינתולךנ םריעועה יגש׳לע.^ !£)£ :דעומ

 קזיא בירקהל :לזאןעל להא לרונל זדןהיל דחא
 ץ*׳¥ל חיהל? לרוגה וי״לעהלע רשא רינ^ה־תא
 ל1אןנ?ל לרינה הלע הלע רזעיא ריע*עהו :תאזןת

 1תא חלשל,וללע, רפ3ל הלהו ינפל יזז־וט?,:
 ו9־־־תא ןירזוא בירקהל :היילפה לזאזעל
 טה#ן ותי? דן?ו 1ךע? ר$כן ול־־ר#$ תא$חה

 ־אלמ חן#! לאישי :ול־ר#א תא^חה ר£־תא
 ה)הי י;פדט ח3זפ!ל 'לעט שא־ילחנ התחטה
 תיקמ אן3סו הק י םיטס תרטק וינפח אלמי
 זןוה:ןגפל שאה־לע תרטקה־תא ןזננוצובךפל
 ־לע.ישא תרפבה־תא תרטקה ן;ע 1 ה$?ו
 זעקצאב הלהו יפל סלטחקלושווטי א לל תידעה
 ־ענזע הווחךפ3!ל עפללהמדקתרפער לנפ־לע
 ריעע־תא טח?ו :ועבצאב םדה־ק םימעפ
 תיקמ־לא וטד־תא איבהו ךצ׳א תאזנקה
 ר?ה םדל השע.ר#אס וטד־תא ה^ע.ן תכירבל
 ־לע_רפבו :תרפבה לנפלו תרפבה־לעגתא ה^הו
 ־לבל׳סהיעזעפמו לאר^׳י ינב תאמטמ ש־לקה
 םסא ן^שה דע1מ להאל הזעעל.ן3ל סזואטח
 להאב 1 הלהי־אל םדא־ל?ו :םלראמט'וותב
 זועב רקבו ותאצהע.שדקב ראבל ואב3 דעוט

 :לארשי.להק־לק ךעקו ותיב ־זעבו
 רבל :רמאל השימ-לא הלהי ךבמנ םיעייק ייס
 םיצ׳דק םהלאתרטאל לאישי־י,נ3 תדגמל^א
 ומא שיא :םקיהלא הלהי ינא שודק יכ ולזלת
 ה1הי יג{< ורי^ת יתתבז^־ת^ו וארית ויב^ו
 הכסט 'יתלאג ם־ילאה-לא ונפת־לא':םקיהלא

 יזוקזת יכל "ל :סקיתלא הלהי ינא םבל ושעת אל
 םולב :והחבזת םקניצרל הלהלי םימ^ זוקן
 ישילשה םועדע.רתונהו ת:ס!?זמ לקאלסכהבז
 ילילשה םויב לקא:לבאה םאו :ףר_של שאב
 ־תא־י3 אזעי ונוע 'וילכאו :הצרי אל אוה לוגפ
 :היטעמ אוהה שק|!ד התלבנ? ל> זזלהל שלק
 תאפ תילכת אל םבצרא ריצק־תא םערצקבו
 אל ףטרכי גפקלת אל לזריצק טרלןךיקל.ךךש
 בזעןר רמל י.נעי טקל״ת אל זןזנרב טרפו ללועת
 ־אלו:ובנגת אל לארשי :םבי׳דלא הוהל ינא םתא
 ־אלו :*ותימע? #יא ורפ^ת־־אלו " וז^חבת
 יזיהלא םש־תא תללחו ך^ליימשב ועבשת
 ־אל ל״ת אלל יןער־תא ,סשעת־אל :הוהל י,נא
 ללקת-אל ־ רקב־דע קתא ריקש תלעפ ץלת
 תאק;ל ל!?׳כמ ןתת א? •?ע עפלל שלח

 רסאיו
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 רבדמב יתיקחב רתב רומא
 ־לא שיא ס^כשוסקל הדדת אוה לקוי הקיפן ן ־לא ■4:!? העיט-לא הלחי רטאי.1 יייי י*
 אוה לכר :ובשת עוחפשט־לא שיאו ותן!דא ־אל ז^ל םזללא]5ןי}* מ? םי£#ו
 אלו.יערזת אל ט?ל ון# □ישמהק תנש וטאל י#! ברקה ולאשל־םא יכ. :ויסעכ אמטל
 :הירזנדוא יריזכמ אלו זמיימהתא ורצקת הלוחכהוהחאלו :ויחאלו והבלו ונבלו ויכבלו
 ולכאת ה^׳ה־ןמ טקל היהת שרק אוה לקוי י9 :אמטי הל שי£ל התיה־אל ישיא וילא הבורקה

 וכ^׳ת תאזה לבויה תנזן׳3 :הוראובת־תא ׳ק יייקי החךקדאל:ולזוהל ו#עכ לעק אטטו אל
 י ־ יתזחא־לא שיא םראבלו יילע אל םלק.ז תאונו םזלארב החרק

 יתוצמ־־תאו וקלור יורקחק־־םא ־׳*״ ייס אלן םלויהלאל ודוי םישדק :תש# יי$רשי אל
 םתעב םכיטשג :םעיא םורישעוויט<?ת םןן*ן ז^זי ישא־תאייכ י-ןידיהלא םזע'וללחל
 :ויר? ןווי הדשה #מי ץראה העתנו הנז העוא לל : 8׳•$ ויהו םקירקט םה סקיקלא
 עיז־תא ג#י רימי יי??־ת<? ש׳יר םכל ני1עהו וחק:.אל ז#יאם השורנ.ה#או וחן5,י. אל הללחו
 ח6נ?ל ם״סביעי ע?של םביבחל םקלכאו םחל־תא־־יב ותשיקו :ודדלאל אוה ש־וקקיק
 חח םו5ב3שי.ץרא? םוליע יתתנו ־יל :ם?צראכ לנא שודק,יק ךלידימ!י־׳יק.בייןא3 אוה ףיקלא
 ־*״ גיסי חמ־מ הער !דדו יתבשהו ךחזוס תונזל לחה יק ןזיב שיא תבו :םבשיקש .;יהי

 ילשבו םקיכי^תא םקפלחו :םבצראכ רקעה ןהכהו :ףר1ץת שא? תללהטאין;'!ריבא־תא
 האיבי האמהשטח סקט ופ־דקו יברדל םכינפל ןטש י ושאר־יע.קצוי-ישא ויחאמ.ליימ
 :בלןרל םגינפל םכיכלמ יל?}ו ופדרי.הבבר סקט ־תא םיד^ה־תא שבלל ודץתא אלטו הירשטה
 םכתא ץייכרהוטלתא יתדקהו ם?ילא יתינקו ־ל? לפו :טרפל אל וידעבו ערפי. אל ושאר
 ן#ים!5(לכא1י״י״י :םכתאיתירכ־תא יתמיקהל :אפטי אל ומאלו ויבאל א;: אל תט תשפנ
 ימשה י9^ז :יאי?ית שדח יעפט ןיעה ן שונ שדקמ תא ללזה אלו איק. אל ט׳דקטה־־ןטו
 יתכלזדתהו :םקתא ישפנ לענת־אל^סקכוהכ ינא וילע,ויקלא תקשט ןטש דןנ'יכ וןן1לא
 יל־ייהת סקאל םיקלאל ם?ל יתןי^בביחכ ח??ל*< ;חק:.הןלותבכ הו^ .איהו ל״י"; :הוהל
 םבתא יחאקוה •ישא טביהל{? !ו^ןיבא :ם.¥ל ־םא יק חןי;.אן הלא־תא הע> הללחו השירכו
 תבט רבשא} םגי?? םקל תיהט ם<?צמ קאה ויטעב ועך1 רלחץאלו :ה^א חקוויסעיב הלותב
 -"נ : -.3* . :תויממוק םכתא רלואו םללע :וז^דהמ הוהי ינא יכ

 , , , י יממ יזה יא ןי ויטעב וער!רלחו־אלו דוןעא חקיויסעינ הלותב
 ינלס רהכ ה^מ־ד^ ה1הל ןכדיו י־יב ־חס

 :תויממוק םכתא ףל1אום;לעץ
 ס ךכךמיג ה^מ־לא ה1הל יכדל!יביסב ריס

 תינשה הנשכ י;שה שלחל דחאנ דק׳וטלהאב יב םחלא ורךטאן לאלשל ל33־־לא יבר :ריבאל
 'שאר־תא ואש :דטאל םיינמ ץראט םתאצל החב?^ םקל ןתנ ןבא ץר^ה־לא ואבת
 ם״חבא תיקל םתחפשמל לאךשל־קכ תדע־לק ששו זן1ש ערזת םינש שש :זויהק ו^ש ץראה
 םדשע ןבמ :םןרלמגל וביזלב תיטש ךקטטב ייו :היתאטת־־תא תפסאו זןן)ד3 רמזת םןניע
 ודקפת ל{ןן)ןיב אלע א?ח־לכ הלעטן ה}ש ץ־^ל חילי• 1יח?ש ה?ש תעיבשה ה^בו
 שיא ויהי.םב׳ראו :ץותאו התא םתאבצל םתא :רטזור אל'יזמרבו עיזה אל ;יז# יגמל ׳ר?ע
 ייל :איה וןהבא־תקל שאר שיא הן55ל שיא ךמיזב יק3ע־תאו רוצקת אל דןרקק סי.םס תא
 ם^א ידזטןל ישא םישנאה תוטש,הלאו התיהן :ץראל הלה;.ןותקש^תנש ר'ץבחאל
 דעיטלש ןועששל :ריאייש־ן? רוצילא ןביארל ימ!*מ 3ל9מ?י ־ק הלבאל ם?ל ץיאה תבש
 :כדניפע:ןב ^ ןושחנ הדוהיל :לדשירוצ־ןק ךתטהבלל :ףטע םיר?ה ףבועותלו ףריקשלו
 דו באילא 1הבו;ל חויחו לא;הנ רכששלל : לקאל התאובת־ל? הלחת זןנןרא3 רשא היחלו
 דיהיפע־ןב עטשיללא םלרפאל ףפיי דבל ימח 1 םי# ע# םינש הת?ש ע# ףל מיפסל ל״י״י

 ילתפנל :לאיעל־ןכ ףקילא דןל :ןיבעזןב ו םירפכה םויב שהיול רושעב יעכשה שלקב
 ה4ע^י ׳ק יאייק יא.ירק הלא :ןניע־ןב עריהא תנש תא םתשדקומבצרא־לכב רפוש וריבעת
 נ םה לארשי יפלא ישאר םתובאתוטטיא.ישנ ־לכל ץראב רורד עיארסי ־# םישימק



 םי#י5ית* !יהאי הזן׳מ
 חלש ךתלעהג אשנ

? • ^ + ? 4 _- 

 יליתפו תךעה־ל| תמ :ת1םז??^^
 םתחמ׳מ־יע- יל?ח*1 ילשה ־׳לתל ־ע#ב
 זימ׳ םד#5199 **־* ־מ? 00$ ז*$
 "ןןם־תא הלרי תיז יע׳*? ::

 :ןניס רבדמב םדקמ
 א&מ :־0אל הו^מ־ל^ הוהן ך$דיו ״״ יי ;1
 םתב^ תעל 'םקדב4 ן&רגימ ז^ארדו*

 ךן דג* חלעמו״לג^ םיזמ# מ$ :סתחפז?מ!?

 תח$#£ ת:$כנן תאז חןן1ם לסאב ה^בג!־*בג??
 תעמץתא יא#נו^ 2 א#סלי ^ ן$3מ
 ש׳חתה הקהטייזדהכמ ד#מ ל האדיוו ןן^3ק
 ל׳יא "£* רשם-ת<<ו הלעוןלמ $*-״?<?
 ׳חת§ ז דןסמ־־תאו רצחה יערק. תמ :דע1ם
 ביכקחעזפה־למ ןכןן׳9,ד-לע'רן׳* ר5|ח^ דעי^
 ־לכ ׳*1 םמ1לי? :לג־לק־׳־*)םהירתד? תמ
 יימי !רהאיפ־לע.. :יך?נח םעל הזןעי רן^
 לכרם^-ל^לי^רןיי^תלכע-? הי.זןח
 *ל? ת* זזמ־׳ט? םהלעםןידקפו םתדבע
 :9י5דןמ מ התבשמ תלבנ; תאז :םא^
 ןךהאך3 רטתיא ריב םמיסשטי דןן1מ להאב
 םתבא־תיבל םתחפשמל תרה;}? י״י״י :ןקבע
 ־!ב יעי הלמו ה# םישיש ןמ :םתא דקמ
 ־תא דבעל.אן£> איוה־ל?םךקמ ה# פישטח:
 ־ל;ל םאימ ת^*׳9 תאזו הע1ם להא תדבע
 ץחירכו ן$#מ'*יק. ןע1ם ל,רא? םתדבע
 םהינדאו בינק רצחה דמעו :וינדאו וידומעו

 םקלכ!ן לכלו םהילב־לכל םהירתיקו םתרתיו
 תאז :םאשמ תרקשמ ןלכ־תא ודקפתתמשבז
 לסאב ם^דבע־לכל ירדס יגב החבשמ תלבע

 :ןזוכה ן'ךהאךב י?תיא ידיב דןן}ם
 חז ק§יםים קיקנו .זנכשאב ץרוק ןאכ דא

 ינב־תא הדעה יאישנו ןרהאו הןן׳מ דקפד
 בי־׳ל־׳ ןמ :םתבא תיקלו םהחפשמלי/יהקה
 א?ה*ל9 ה# םישסח־ןב דעו הלעהו ה#
 םהילק? ולדע :דע1ם לסאנ^הלבע? א#5
 הלא :םישפחו_תואפ עבשי םובלא םתח$ז?׳מל
 ין.1ם להאב דבעה־לב יאהקס תחפש׳ה ידיקפ
 :הןן׳ם־דיב'ה}הי יפ־לע.ןרדאל הו^ט רקע ר'שו$
 רבד :רפאל השפ-לא היהו ך?דינ ןז*ע.ינ ריס

 וויקרג חלעןן הלזנמהי# לומ־לא ןרעא
 תרעבה ?שמ הןו עדזן׳מ־תא ה1הי היצ רשאנ
 *♦וק ׳־שקנ הקופ־זע הכרידעבהןהשקפ
 ז#ע ןג תועיט־תא הלרי הארה ־שא האיה?
 : רפאל השם־לא זן1הי ךידי.{ יל :הרנמס־תא

 >19? םולל השעחדונו
 םהידגב וסגני םר^ב־לב־לע רעמ יריעעהו
 ןןלילב תלס יתמגמו רקןךב •* יוקל!מררט,לן
 תברקהו :תאקחל ח?׳י ין>8־מ י#ד6י !9#5
 ־לג־תא ןולסןמו דעומ לתא יגפל םךלס־־תא
 םדלה־תא *תברקו־דו לארשי :לאך#י יע ת־#
 ־יע׳'םקידו־תא לןח^י^מ ^יי מ?
 עפל הפונת מףל!ו־־תא ןריוא ףינהו •• םדלה
 תליבע-תא דבעל ייהו לאישי ינב תאמ היהי
 םירמ ט׳אי לע םהידי־תא וכמסי םדיקו עו1תי
 קלע ךחאןו־־חאו תאקה דחאה־תא השעו
 זנדלה־תא תדמעמו :םדלה־לע ךפנל הלריל
 העונמ םתא ת?;הו וימ >פלו 'ןרהא י;פל
 למושי וגג ך1תט םיולס־תא תלדבהו :זן1היל

 :סימהו ןל ויהו
 דול?׳ :רפאל הז^ב־לא ה}הל ריןדף.חלש דיס
 ןס* ןאחימן 1?^ ץרא;תא% םי^גל
 ויתכאהממלדחאשיא דחאשיאלארשיןנבל

 השמ םתא חלשיו 5 םהב איש* ל? יחלשת
 ישיאר םישגמ םלכ ףלדי יק־לע ןראב רבדממ
 תןגמל סתימש הלאו ייל :חו?ם רארשי־יגב

 דב טפש ןשמש הפמל :רוכ1ךב עוקע ןצואר
 תמהל :הגפי־ןב בלב זזןוהי הטפל :ףוח
 ךב עשיה םירפא הפסל :ףס1יךב לאגי רןששי
 קובז הפ9ל :איפל־ןב יטלפ ןמ:נב הפסל :ןונ
 ידג השנמ הטמל .ףקוי הטמל :ידוס־ןב לאיוג
 רשא הפמלזןלמג־ןב לאיסע !ך הקמל :ימוס־ןב
 :ישפן־ןב יבחג■ ילתפנ הפטל :לאבים־ןב רותס
 םישגאה תו^ש הלא.:יבמ־ןב לאואג דני הפסל
 ת.שט איקי ץיאה-תארותל השמ חלש־ישא

 זד^פ םתא ח^נלאי״י גע^והי קנ־ן$ ע^והל
 .נגג5 ה}ילע םה?א רו?אף ןענ?'ץךא־תארוהל
 ¬המ חאה־תא סתיאךו :רדזהתא םתילעו
 הערך אוה קזחה הילע בש*ס םעה־תאו אוה
 ב^י אוה־ר^א ץראה המו :בר־םא אוה טעמה
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 חךפ חלש
 ־םא ץע הק־שלה זךררנא אוה הענשה ץראה
 םיזגהל ץ*ס למ• םהחק-לי םלוממו ןו#

 : םיקנע,ירטע ך5י
 ?ל־13 ת־יקר? ־מייד$הקננ "יק יי־,
 :מ תל$ךק זיאל באילא ,ימ םריבאו. ןתך1
 לאךשי־ינבמ םישנאו הןן׳ם ימל ימק;1:ן;ואו

 ישנא דעומ יארק ,ךדע יאישנ םלתאמו בי^מך
 זוטאר ןרהא־־לעו השט־־לע. ולהק•!.: ס#
 םישדק םלק הךעה-לק יפ םקל־־בר םהלא
 :׳ליזיל לתק־לע.ואשנתת עידסי !דוהי םקית?ו
 חרק־לא ריחנו :וינק־לע. ליפי!ז־א^מ עמשיו יל
 ־רשא־תא היהי עדי] רקברמאל׳ותךע־לכ־לאו
 ׳רחבי רמיא תאו וייא בירקהו שיקקןד־תאו ול
 תיתחמ ם?ץותק:> תאז ־ ץלא בירקנ מ
 1 ןהילע ומישו שא 1 ןהק ונתו :ותןע־לכו ודרק
 ךחבי.־רש1<שיאה ךיה)דורו? 'הו הי ינפל תלטק
 רמא;ו *ייי :ף? ימ םקל־בבשיד^ר אוה הוהל
 םלכ טעמה :יול יקיינ אע$מ?חחק־לא השמ
 לזףשי *ימה ם-נתאלארשויזןלא״דידבה־יק
 ןפשה תרנע-תא ־יבעל ו$א םכתא בירקהל
 ךתאבכקנ!:םתלשל הדעה ימל ־ומעלו היהי
 ־םנ םתשקבי לתא יול־־ינל ףיהא־לכ־תאנ
 היהנ־לע.םירענה ףתדע־לכל התא ןכל :המק
 חל?ף :וילע ירק ינילת טולה יכ אוה־הז$ ההאו
 ירדיאונ באילא ימ םריבאלו ןתדל ארקל ה|׳מ
 בלח תבז ץראמ ונתילעה יב טעמה :ה?ענ אל
 ונילע ררחשזר־י? רקדש? ינ,תיםהל שלדי

 :ררתשה־םנ
 ןרהא־לאו השס־לא ה:יהי ך3ד;יו ■יק" יח־
 רמאי היהי היצ־רשא הרותה תקדו תאז המאל
 המדא הרפ ץ׳לא יהקיזלאישי ימ־לא 1
 הילעהלע;אל ר?א םומ ה^־ןיא ר?א הזקיטת
 איצוהו'ןהכה ך^עלא־לא התא םתתנו :לע
 :וינקל התא טולשו הנחמל ץוחמ־לא תתא
 ־לא ה!הו'ועבצאב המדמ ןהכה ךזעלא חק^
 ףר_שו :םיקעפ ע?ש הכרמ דעוט־להא ןמ חגנ

 ־תאו הרשב־תאו הרע־תא ויניעל הרפה־תא
 זיא ץ? !!וגה חקלו :ףרשי השלפ־לע המל
 תפרש ך1ת״־ל$< ךילההו תעלות יג?ו בוזאו
 םיםכ'ור?ב ץזדדן ןהכה וךגכ ס?כן ייל :הרפה
 :בךעה־דע ןהכה'אמטל ה;סטה־לן<אע־רחאן
 ורשב ץחרו םךכב 'וידןב סבכי. האא ףרשהו
 תארוהל שיא 1 ףסאו :בד^דע ^3

 קלבתקח
 ־ד1המ סיקמב הנחמל ץוחמ תדהו. זזרןה רפא
 מי ימל תרמשמל יאישנדג? תלעל הת;הו
 הך?ה רן>א_-תא ףמאה םקכן ל״י״י :אוק תא!?ח
 לאישנ ינקל התנקו ברעה־דע.א55טו וידנק־תא
 ־לקל תעב ענמ :םלוע תקהל םכותב לקו ־קלו
 "אזקרתו איה :םימ;תעבש אקמי םדא שפק
 אלדנאו רהטו יעיבשה ם1;בי ישילשה םוי? וב
 א) יעיבשה םילכי ישילשה םויב אזקחתי
 תיטירשא םדאה שקמ תמיב עעת־ל? :י!יטו
 חעממ א$מ ה!הי ןקשט:תא אטהתי אלו
 וילע קרז־אל הל;ימ יכ לארשימ אוהה שפעד
 םלא הלותה תאז.:וב 1תאז?ט דוע,הי,־ץ במגזק
 רשא־לקן להאה־לא אקה־לכ להאב תוןל־יב
 רע/א חותק ילב לכו !םימי,תעבש *״?)'. להאב
 עגי־ישא יכו. !אוה אמק וילע.ליתפ ■זמנחיא
 םעעב־וא תמב יא ברח־ליח? הדשהיגפ־יע
 יחקלו ־ םיס; תעבש אמטי.ר ק קקנ יא םדא
 םינ ו:לע ןתנו תאזקחה ך8כש רפעק אמטל

 :ילכ־לא םייח
 -ישא־לב תא רופצ־ןק קלב אי• י קלב יי־'
 םעה ימט כא,ים רגב!ייטאל לארשי ה!עע
 :לאישי.יקק ימס באיט ץק.נ,ואי!י־בר יק יאמ
 לודקה יכודלי. התע ן;ךמ י,נקז־לא באימ דקאר

 .ךלשה קר;,תא רישה ךיחלכ וניתסינס־לב־תא
 ייל :אוהה תעב באומל ךלש ייפצ־ןק ק״ל ? ו
 הריתפ רועכ־ךב םעלב״לא םיכאלמ חלש:נ
 רשאל'ול־־ארקל ימע־;.נב ץיא ךהנה־לע רשא
 ןיע־תא המב המ םירצממ אצי םע ה?ה
 "הרא א}־הקל התעו :ילפמ בשי אי״ו ץיאה

 ^גוא ילוא ייוטמ א1ד םוצע־יכ ,ךזה םג^ה־תא יל
 ־י^'תא ןתעדי יכ ץראה־ןס וגשרנאו.1^דוכנ
 למיס :;קז וכליג :ראוי ראת ר^ו.דןרבם ךרעו
 םעלב—לא 'יאבה םד;ב םיטסקו ןידזנ עקמ
 םה?א רקאה ל״י־׳י :קל? יר?ד וילא ורבדינ
 רשא? רבד םבתא יתבשהו הלילה'.־יפ יניל
 :םעלבדבע באיס-מש יגשנג ;לא היהנ רקדנ
 םידנאה ימ רמאר םעלב־לא םיךלא אבר
 ןנלב םיקלאה־ל^ םעלב רסאע :ךטע הלאה
 *9יה םנןה זדןה :ילא חל? באומ ךלמ רפצ־ן^
 דד^נ״הןל התע ץראה ןיגז־ת^ז סכיב םייר^טזי

 י*^ר:ויזן?ךגו ,וב םחלהל לכוא ;לוא ו/וא יל
 ד־^'רא(ו אל םהטע ךלמ אל םעלב־לא םי,דלא

 :אוה ךוךן
 רבדיו
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 תוטמ סחניפ
 סחג־פ !־ומאל השס־לא ז$וי רקךינ ־״** ד■•
 ךמ יתמח־תא ביש? ן,לכה ןךןדא־'ןק ךעלאךק
 י*ה ימי"? יהזמןז־זיא לז&ידג?
 59מ מ6:ץיאמ ימי׳ל־דזייי י^3
 יל ה$יהו יי :םורז{׳ יתידב־תא ול !ןונ ינעל

 י?א תמה ףלוע תקהפ תיךב וירזוע 1עך1לו
 שיא םעו :לארזקנ וגב־לעימונ ויפלאל אנק
 ייהז תינ;ךומ*תא תקה דשא הבסה לארשי
 הזן׳אה םז&ינעמשל בא־תיק אי)?;אולק־ןכ

 ־תי^ תוטא 'טיאךרוןדוכ י$ן תיעדמה ה^טה
 ה#ם־לא'הוהל ר3*מ1 לאי״י :אוה״יזידמנ בא
 ינ :םתוא םתיכהו םינידטה״ת^ ד1דן *:ר1י*$
 ־לע םקל ולכנ־רשא םהילכמ םקלסס םירוצ
 םזקחא ץךמאישץתכ יבנ?ינל־לעודיעןןרקד
 ומי יפי :רוע?־רקךךלע.הפ;מה01יב הקסה
 ךןעלא לאו לישמ-לא היזח רזןאח *־*ב־ ןןקןקה
 תדע־י? 'וישאך־תא ואש :־סאל ןהכה !ךהא־ןק
 תיקל ה;זן׳ םירעע ןיס לאישי־יג?
 ה8ים י3ךי1 :לארשיב אקצ אצי־לק ם)רנא
 וחלי ןדרדדע באים תקךעב םתא ןהכה ךזעלאו
 "!זייהוצ ר־ן׳א? הלעשןה}? םירשע ןבטזסאל
 :םירצמ ץראמ םיאציד לארעי ינכו השט־־תא
 ינבל ת1^טהי^אך-לא ה#ם ועדיו "■ם רדס
 שיא :הוהי.הוצ •ישא רקדה הז ר*ןאל_ לאישי
 רקא ־שאל הענש עבשה־וא הץמל רך;לדי־־יק
 :הועענויכזנ אצ׳ח־לקכ ימל לחנ אל ישקזלע
 זימ?י9*י זיממה1!דירדנ,ריזח־י? ה?אנ
 היי־או הללנ־תא היב{( עמשל :;וירעמ לוכא

 סקנ הי?א הל שייחהו הש?נ-לע "סא ךשא
 השמ־לע.ףימון״ישא דזא־למ !ז׳לדז־לנ
 ־ל$ ועה# ם1י? התא היקא אינהדבאו :םיןמ
 םיקי,א?ה?פנ־לע.הרסא־ר?א "רקאו הירד;
 ייה־םאו :התא ,ךיקא אינה־יכ הדדולשל היזהו
 ״?$? א!?סט וא. הלע הירך;ו שיאל 'ה,יהת
 םויב זזן׳יא עס?ו :השפת?? היסא ישא
 ;ישא פיסאנ פדר? *זיג ^ *וחק!,ימ#
 הז$׳יא עמש םמב םאו :ומהי השפ;־לעהךסא
 תאנ ?ל1: ישא הרדנ־תא רפהו התוא אימ
 זזיחיו השפנ־לע.היסא י?א הד??? אןן?ה
 ־ר!{׳ א לכ הזנורבו הןמלא רדקו רל הלדולסנ
 "?׳יא תי^־םאנ :הילע,םו,ס;הז{יפנ־לע.היסא
 ז העב?ב הן׳פנ-לע ר§א הרסא-וא הרי}
 ומק;.התא אימ א) הלי שרחהו הז{׳יא עט?]

 םירבד יעסמ
 ?!?מ־יע- "יסא־־יז׳א יסא־ל?! "׳ילנ־ל?
 ןמ$ ם1מ ה^יא 1 םז^ יפה־םאו :ם^י
 אליהזן׳מ'ישאלו היילגל !ולה?'? א*ט-לכ

 ־לכ ל״י״י ;הלדולש הוהיל םך5ך "?יא םוק;,
 ה5?יא ש^נתנעל ךפא תע??-ל?ן רדנ

 הז{׳יא הל שידח: שרחה־םאו :ו3ך5י. השיאו
 ־לכ־תא וא היןוד;-לץ־תא םיקהו םיי־־לא םויס
 י0 ט׳יס־ל־'? םזרא םיןגד הילע רן׳א ^
 יעס? ייחא םןוא רקי רקה־םאו :ועס? םוי,?
 חוהל ףי^ ר? א םיקחההלא :״;וע־ףא א?גן
 ית?ל באד',3 י״?אי שיא ץק ה?ם־תא

 :״?א תיק הירע^כ
 יאות ר?א לארשדןמ ימה הלא ־־־־ יי־
 :ןרהאו ה?ם־דנכ ם^אכצל םיךצה ץראס
 י§־לע םהיעססל םהיא^וט־תא חשמ בתנמ
 יעמד :םהיאצומל םקיעסס הלאו תוהי
 םו:ר?ע,ה?םח3 ץשאךה שלחכ םסהעדס
 דאישנ־ומ ואצ;חס|התךזו^טןו?אוהשךחל
 םירבקמ םמצזיו ייל :םלקצס־ל? יניעל "לר דיב
 םזויפלאכי רוכנ-לכ קהכ וועזי הןה ר?א תא

 םקסע.כמלאךשיך;.ב ועסונסיןנפש היהי השע
 ושא םתאכ ינסי ת^ס יעסי :תקספ ונזר*1
 יק־לע ב?;ו םתאוג ועסיוליח״י :רקדזמ הקקכ
 זלדנמ :;פי ינחמ !יקצ לעכ :נ9־לערז{׳אתרץוה
 ת^דטס ם־הךותכ'יךנע,1תריחה י;9ה ועסינ
 י^ח םתא רבדמב םימי,ת?לש רינ יל.ל)נ
 םליאבי המליא ואב;1 הרממ 'ועסמ :הר^ב
 דקונוסירמת םיעבשו ם.ד? תניעהרשע םיתש

 • :ףום־םי.־לע.ונחף.םליאק ועקר :ם?
 •לא ה?ט דקי ־ישא םירקדה הלא ־יי^י ייי
 לומ ה?ךעק רקרמב ןדריו רקעב לאי?י־לכ
 ־בהןידותך5?ז3וןקלולפתךיקו ןךא?־ןיק ףוס
 ?דק,דגןרי}!ש־רהףרדביחק םוי ישעדהא
 שךח רשעזיזישע? הלש םיעקךאב יהל,ן :ע;ד3
 לככ לארשנ :מ־יא השמ רקד שרחל דהאכ
 תא ותכה ירחא דל :םץלא ית?< הוהי.הוצ ר?א
 ניע תאו ןוקשחב קשיי ךן׳א ייטאה קלמ ןהיפ
 :יעידאק תרתשעב בשוי-רשא ןזל׳קה ףלק
 ־תא ראב השמ ליאוה באומ ץראב ןדריו רקעק
 טמא ־יקי ונידלא 1 הוהל :רמאל תאמו הרותה
 יעסו 1 ונפזהיד רתק תק? םכל־בד רפאל ברחב
 חקרעק יויןקש־יכ־לאנ דטאה יה ואלו םקל
 %קה ץרא ףע ףו׳נקו בנ^בו הלפשגי י£י?

 י ןונבלהו
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 בקע ןנחתאו םירבד
 ע^נ ך5׳א דז?לד־תאו תדבה־ת־זךל ךדדלא ן האר ל״י"־ :תח? רחנ יחנה
 ־ימ ובגי ומי? וממו^יח, :ועמי5 זימייו.י?ד> י£ס8ז״^ממיי*ו
 מא׳ו^^זי?ו^והמ*חרמי^ םה־יכאל מ?יהבאל זו$וימ$י#ן
 ע^^אהםד^הל8^זחתזקםךיפלא ם;^ר^יגנהילואםןזג?ים^תת^נ)נ}1-יל•
 ־אל םןטעה־לבם הדלת ךיד^ת^ ףיקכאק :ם^ת^ ירכל לכיא־אל רואיתה תע?
 ז*יי דימל י ףקכסכני ך^רק^ ■ן? ^רי ללמ? סייס ם?מו ם?סא ה?ךה ממ&ז**.
 יע*5 םיערה םירצמ יגךם־ל?ו י^ד־ל? •ןפמ ם^ילגןףסי םיהיב^ יריא הץוי;:בץי םימויס

 דמ יוג ןזינ ךיהלאהקירזן׳א םישעה־לכ־תא אוקה תע?ח#ןדא ןנמסאו ""׳"יי־
 ־י? םהר־הא־הא דבעת אלו ם^ילע ,ךניע םיחת ־תא תוארהל תולחה התא ה1ה:.יקא :ר?אל
 םלגה םי?כ ו?5לכ'רםאת י? :וי איה ש׳ן־!ם לא-יםר^הק^חה3־דדת^ו־ף7ן?-תאףךלע
 ארית אל :ם#יר1הל לליא ח3יא י^מ הדעה :ךקרטמווי|׳נמכה^עי.־רזן׳עץרה;יםי5^ג
 זןיהלא הערי 'הזץע־רש׳א הא ר3ןת רכז סקט ר^ע ה?וטה ץרא!ד־תא 'האראו אן־זזבעא
 ואר^תלדמתפזמזםד^ט-לכיוזשמל ייל !י]נ?לסו !ןס כ1טמ .יעה ןמס ילע?
 עלזדז־^חה לדדו סיתריטהו ההאחו ךיביע יטאר ילא עס?׳ אלו ם;נעסל'י5 ז$וי ר3ע,.>כ
 ג־יו^י־ןפ ךיקלא היחי.ךאצוה רזןיא הרטמ ךקי? ־חע/יא ן?ד ף?ות־לא ךל־בוילא מ)הי
 *סנ חהא־־ץמן םיזןעה־לכל ךי־הלא העדי הנפק הט: ךיגיע א&׳ו המ9׳י עאר ׳,חלעזףןח
 זץ0לא ההל חלשל העךשה־תא סגו :םזןי59ט רבעת אל־ יכ ךיןיע5 הארי החרמנו ,ךטיתן
 אל :ךינ5ט םירתסנהו סןראש׳מ רכא־וע םב יזימאו יה&מז!ע^הי-תאיעחזןזמ !לךדודוא
 לדו ל£ זמלקכ ךיהלא הוזד-י? םהינפ? ןרעס םתוא לדדע איהו הקסעה!ינפל רבעי.איה־יז
 לאה םדנה־תא ךיהלא ,רוהל ר׳שי?י לל :ארונו הי? ליו? אי)3 ב$ו :הארת ר#א ץראק־תא
 ךא רה? םתלכ לכות אל טעט טעמ ףמןט ־לאו םי(?חח־לא מ# לזסימ הןרעו :רוע?
 ריזאא ה!קי סמיי :הד(?ה תדר זןילעה?רת תו^׳על םכחא לטלט ןננא ךזן׳א םימ^ש׳טה
 ממ :םןטט׳ה דע הלחנ הזןוהס ^ י*יא ץכ&ה־ת# םתשירד םתא?ו ודות ןעקל
 .תחתט ם$שי־ת* ןתלנאסי ך+כ םהיכלמ -לע יטמת אל :ם?ל ןקנ םכיתבא ךמא הקי
 ייחט?׳ה ךינפב שייא בעיתי־־אל םיט?׳ה ונ1?ט וערגת אלו םצסא!ע?ם'יכנא רן׳ארכדה
 ־וטהת־אל8$?ןיפר?דיםסיודלא,יליהפ •יםןוא ךמםיכנאר^אם^הלאהוקזתועמ־תארטשל
 3>13 יע ק,י,ת זפ• ךןתהן־לו םהילע ב1יןו ףסכ היהי ת!מ־יש׳*ן תא תוארה 'ם?י;יע :ט?תא
 ׳ח?עות איבת־אלל :אוה ףיהלא זדוהי הבעית ־רעב ידיא דלה ר#*}8ייאה־לכ י; רועפ לעכ?

 ונ^רט׳ת 1 ץ (5 6׳ וזון? םרח ח״הו ךאיכ־לא ם1ראל :ך?ך(5ט ךיחלא ד?הי ודיטש׳ה רועפ
 ר^יא הוצמח־לכ :איה סלח-יכ ונבעתת 1 בעמו ל״י״י :םודר םכל? םץח ףכיסלא הלדי? םיןצברק
 ןייחס ןענל תוויעל ןוךמש׳ת ם1דד 5ןוע5 ןכנא םד^מי םיןךח סכחא יתלןכל 1 האל
 ־ר?׳א ץראה־תא םתסרד 'םתא?ו םסיבךו ישיא ץראה בי,ך,כ ןל ת1?׳על ןקלא ,ךיהן ינו?
 יזדדה־לן־תא תרכה :םכיתכאל הקי עכש׳נ ססיעגת םתחטש׳ו :תתשירל ה^ש׳ םיא? םתא

 1?ערדףנע.יו:אלדנאד־יי־יימוס1שטרםש׳ת.ך ל1דן י1/יט יכ. :הןה ל1י|ה יוגה ץבץ ם?ח
 יעד,י. אלי ׳יעיזאל ד^א 'ןטה-תא ת^כאד םי,ללא הוהיכ דלא םי>רן־ םיהלא וי-ר^א
 1דכל םזדלה־לע אל יכ ךעידוה קקל ךרןיבא םין5ח ול־רש׳א ל1דן י1^ 'יטו :וילא ונאךכ־ל?3
 מוי זז(ןוץי? אקמ־לכ־לע י? םדאה ה;"׳. רןן׳א תאז:ה הדותמ לככ םןרידי{ םי?ש1?׳טז
 למו יזד?ז3 התל? אל׳ךסל!*׳ '"י״י :1?דאה :םוק ־ןכיגפל ןקנ יכנא

 (מץםע.תעדד :הטש׳סיעברא הן הןכ ן? א? 'םיטפש׳פמ זוא ןיעטש׳ח ג]^ן י המי ־קי יי־



 םיטעוש הוח בקע
 *יינפח-לא התע־דע.םתא}־אל יכ :ו/ע? ן זזן7מ תבלל ו^לא ז$וי: ת'3?-תא תך?זן׳ו
 פממהד?.זהנ דיפל{? הי־יץישא הלוימ־לאו ץר*־לא ־ויזמ ויהי•!,הורי י?. :^ זדחימ
 ם/מלא הןהי־רזןיא ץרא? םעמשיו ןדייה־תא םי.א5ת תמהתו ת1נ:גן ם$ ילזע.ץלא. !ןן1ם
 בי^^יא־למםמסימיס^ל^ס זי}אהין^הרעשוהן?דץרא :רק?י העקככ

 :חשב־םתגש׳ד אל ־*׳א ץ־א :8׳גלי ןז*׳ תיז־ץרא
 ־לככ 'דלךתח םיראשו םימפש שי""׳ יי> ץךזימ^לכ״־יקחת־אלםוללת/לכאת תע50?כ
 ףים;של -ןל 1?ננ ?הלא האל ר$מ יח^ * ״ןיח;. בצזוס ?ךרזוםו ל1ינ הימ!* ־^א
 ט??׳? זי)?0־אי :קד/מפשט םעה־תא יטפ^ו ־לע.?0לא ה)הי־תא
 ריעי י0#ה יכ דסי£׳ ח^ל-אלו םיגפ רמס אל יו£מו ישא היטה ץראס
 קמ קימ.* םקיי* ימי ףלסלו םי?*! /? !לקמ םידד ם/גפל
 ¬ישא ץיאה־ת* ]ישי;! הלולח

 חישא זק ע,מח־אל ייל :ךל, !{ע ?הלא ה1הן :םול,ך טןחא .
 ־השולת ר^א ?הלא ה/יח3זם לצא ץע:לז זז6וי תימ־־רא
 האו אגש ישא,יממ ׳ןל םיןמ־אלו :די !יומ יכנא ךשא יחומ־מ םעמ םכיסלא
 ישא !ישי ריש ףייללא חלדיל חנזס־אל :דלזמא ישא םיקניו םיפלא ימזי תכלל םויס םכתא
 וימימ האו המא י? עי יגד ל־ םי61נ הלל; -לא ?0לא !יאו ךאיכל י9 ";הל :סעח^י
 *ישא ףיינ׳ש יוחאב ןזיק? אמויי * איל 1ייממ ״השיל ״5של9 התא־ישא ץיאה
 השש ישא חשאייי ש׳יא י&מנ ?הלא !ךערל רה-יע הןלקמ־תאו

 ינ םכיהלא ה&רי־רשא ץיאח־תא ת^יל אבל
 סאא1הו ;ייישלד חא$ס חעה״ךה התשעג י4י01 םעמשי •יל :מץם!55שיי התא םעשדי;

 השאה־תא םיק־שפה־תאן'םיפדועל? תא תושעל

 אל !ןמ תןמי םידע זןן׳לש וא םדע םינז!׳ סתא־־שא םי?יה־לכ ת^שיל !ןל ףיתבא י,ךלא
 מדימל םידעה ךנ :דחא דע.ן?־לע.תמי ־ל?־תא ןידכאת יקא : ה$לאה-לע םדל
 8יג??יזמיחא?ם?ה־ל5>ימ?ותיסהלה^ארן םתא ־ישא םלוגה םש־ידגע ךשא תימקמזו
 דיכ מ|שםל יקל יזמ אלפי. 9 ??וקם ערה םי?רה םיךר/־לע.םה;הלא־־תא סקא םישרו

 דא םת?סמןנער ץשל? תחהו תש??ה־־לעג
 !לדש השקו וייגןשי תלד םהירשאו םסכיו{?—תא םתלכשו ס0*ו3זם

 םינהפס־לא 0יא?י !ינ ףי״סלא הוהל דחןי. סתלכאוקעדערםחיזאאיליספושא3ןופרשת
 םינזו 099 הללג ישא ט9שה-לאו סיולק ןכ ןושעוו־אל ':

 רחכל־רשאםוקשה־לא־םאיכ:ם5י0לא היהיל
 םו^טזד־מ ףל ודי/.•ישא רןך!ו ןפ־לע וסש־תא םושל ם;יט3ש־ל?ם ם?הלא הו?

 א לככ תושעל סיסשי הליי; *ןמי ישא פתאכםו>י״יתעשז*9י ישידמ ינכשל ם#
 מ ףיר1י דן^ן הר1תה יפ-ל^לאיעי :זןף1י תאו ם^יתך^עס תאו םכיהכזן ם;יתלעהם^

 אל השעה 3ל ויהאי־דשא טפש?ס זוילכי םכיתבלמ 'םכיידגו ו@די 'תמורת
 , ..,ל^׳י ז:?. !יל י־המ־ישמ ?,דמ המ לויל םש־־םתלכאד :םכגאעו םכיןמ
 ןהכס־לא ¥?ש יזילכל ןידל !ישע/ישא םתא םכדי, חלשו? לככ ם00?שי םכי.דלא

 ויפלא ה|הץתא 0? תיש? ד6י,יה ןו%ז אל :?הלא היהו .ףכי,5 *^1^
 שיה תלעבו אוהה שיאה ת?ו ז״״שה רשדר־לכ שיא םו;ה ,דפ םישע ונ0,נ}< ־שא דככ

 לארשימ
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 אצת םיטפוש
 אלו "היו י??# םאה־־*9י :

 5 ייע ןידייל
 ינתןי זמיא־לעזוקחלמל אמו־י? י״י יי
 הי?#> תיאךו־דבש תי?שי ךדיב ךינלא ^
 ־ זי!5׳אל ז!ל.״1ייו.?זב ראת־תפי
 הו?*אר-תא החדנו ךתיכ ךית־־לא תתאכהי

 ־האי היכא־ת^ חתכ?ו ףתינבזו^ו הידע?
 התלמו הילא אילת ן3 רחאו םימי ח ל; הטא
 הב תצ?ח אל־םא היהו :,־ישאל 5ןל התמו
 ־אל

 ־ידללו האונש תחאהו ה?והא תחאה םי?׳}יתש
 ריבכה ן?ה המו האונשהו ה?מאה םינ? 1)
 "ישא תא וינ?־תא ודיחלה ם1יב המו :האינהל
 :נ$־לע_ ה?והאה־ן?־תא'ר?כל לקוי אל יל הדןי.
 האונשס־ך? רכבה־תא י?:רכ3ה האונשסך?
 'י? יל אצמי־רשא לכ3 ם:לש יפ <ל תחל ריכי
 ־'? ל״יש■ :הרכ3ה ט?שמ מ ונא תישא! אוה
 ליקב ג&ש ונניא הלומו רלוס ן? שיאל ףיוזי
 :םלילא עינ# אלו יתא יופיי יפא ליקרו ויבא
 יריע :נקז־לאיותא ואריתו ו?אוולא1ב ושפתו

 ורמאו :יםק0 רע_ש־לאן
 ע?ש ועיא הלמו ררוס

 שנא־־ל?
 •ואליו ינמשל לארשי־לקי ך?ךקמ ערה

 היחי.רי?א ץראה־לא אובת־י? הרדו "ט" יי־
 :^ ן^שיו התשריו הלח,5 זק ןתנ ןי,■)לא
 אן3ת רשא הקראה יךפ־ל? 1 תישאר? תחקלו
 אנזמ/יפשו ,וי זתנ ךיקלא המי רשאיקחאה
 דיהלא המי רח?י ר#א םיקטה-לא תכלהו
 הלד:.יש<< ןהכה־לא תא?ו :םש יונש ןפשל
 ה)היל םויס יתומ וילא לירפאו ףהה םימי?
 היהל ע,3שנ ־*},א ץלאה־לא - ' ־ י ׳

 דחיפ א;טה
 "" ; ״• ״ ; י״ א• ־*י^י*־״

 תרינאו;תינעו זליהלא !יוהי ח3זמ ינמ וחינהו
 ד ל;י " יבא דבא ד?ךאי ךמלא ה1הי 1 ינפל
 י1נל םז^־יזרלו.ט$ה יתם3 םון' רעו היירצמ
 ינ^ינ םייצסה ינתא ועד* :בר{ל1ד*
 ,היא היהי־לא קמנו :השק הדבע ונמע ונתד
 ונ;נע;תא ארמ ונלק־תא ה1הי עמשכ וניקנא

 '־ ונאמי הנוקזל־תאוונותאו
 ארמקו היוטנ מיזבוהפזח ■מ

 םיבצנ אובת
 *תא ונ׳ץןתי תמ םוקטה־לא ונז$ביו:םיתםםב
 זומ התעו :ש?ךו בלח תכז,ץרןן תזאס ץיא׳ר
 ה^-ושא המ־ןאה ירפ תישאי־תא יתאב;
 $י1התשהו ךי,ללא המל ינפל יתחמו המי :ן
 רשא ביטהמכב תחמשו :ךיהלא תמי ;גפ'
 רנהו יולהו התא ךזרינלו ןיקלא היהי״ךלךח
 ־י?־תא רשעל הלכת יכ ל״ישי :ך?ךקב רן׳א
 רשעמה !0 ןרשי;שה ז09 ,ךתאובת ךשעמ
 ן;רעשנ ולבא ו הנמלאלו ם1תיל רנל יולל הת<רנ.
 שדקה יתרעב ף\דיא הוהי״ינפל תיהאוגועקשו
 ,דלמלאלו םותיל רנלו'יולצ ודיתנ םנו ת;בהךם
 ךיתויצטט יתרבע־אל ינתיוצ רשא ךתוצמ־לכב
 יתועינ־אלו ונטה ינאב יתלנא־אל :ד-צו?ש אלו

 לוקכ יתעמש ,ךמל ונטמ יתתך־אלואמטכונטמ
 הפיקשיד ;ינהיוע ךשא לבב יתישע יהלא השל
 ־תא ףטע״־תא ףר ?ו םימשה־ןמ ךשדק,ןועממ
 רשאב ונל ה,ךח}ךשא המדאה תאו לאךשי.

 :ש?דו בלח חרז ץרא וניחכאל תע3שנ
 ) \*י * • ^ • \ ^ ״ ^ ^ י• זזוהי ינפל םבלב םויה םי?צנ םתא םימנ -חס

 ם ליכטשי 'םנינקז םקיטבש םכישאר םכיסלא
 ברקו רשא לןרג-:םקישל םקפטלאושי.שיא לכ
 דןדכע,ל :ףיטימ באש דע ךיצע ב1מ5 זץנןומ
 זןי,דלא המי לשא יתלאבו ךיקלא הוהי;תירכב
 וד'םייס ף־א־םיקה ןע?ל ייל :םויה זןטע תרב
 רלרוי י^5 'םי,־ולאל ךל־המ;אוהו םע*
 קחמי םהרבאל ךיתבאל ע?שנ ישאבי
 -תא 'תדביכ ג א םכדנל םכתא אלו :בקנמלו
 -־תא 'יב :תאזה הלאה־־תאו תאייה תירבה
 הוהו ;גפל םומ דטעונפע הפ ונ׳ש: ר|׳א
 לאיש'- :ם1יס ונמע הפ ונליא ךיקא תאו וניתאא
 ץראב ונבש;"רשא תא םתעלימתזתיק
 ישא םיינה כיקן ינרנע־רשא תך?ו םירמנ
 ץע םהידלנ תאו םהימקש־תא וארתו :םתר3ע
 שיא םנב ש;ךפ :םהמע ר^א בהזו ףסב ןכאו
 הלפ מ?ל רשא ט;ש־וא ,ךח^שמ וא השארא
 ,ללא־תא דיעל תקלל וגיהלא היהו םעט םומ
 :הנעלושארהרפ שרש םיב שי.ךפ םהק םדנס
 דןך?תהו תאזה הלאה ירפ־ץתאיועמשב היהו
 יבל תוררשב יק יל־זעה;םולש ■ומאל 1?בל3
 -אל '• האסצס-תא,ךתה תומןעטל ן,?א
 המי־ףא ןשיע;זא יק ול סלק המל _ ה?אי
 הלאהמ ן 'וב העכרו אוהה שיא?'ותאנקו

 )?שיתא היתל זזדקו זןק רקסב הבי^ח י
 תחתמ

1 
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 לכס הערל העדי ולידבהו :םיטקס תחתמ
 רן*ן9 הדיחכה תירבהתולא לככ לסקי ךכבש
 ר&ן'גמהיןידזעזק ד1יה רש$:זי5ה הריתה
 ןדלמ .**?'. י&׳זי ילקמי םכינוואס 'ומוק;■
 ־ת^ אוהמ ץיאה תובמ־תא וארו הקוח־י
 חלסנ ףהמ? :ה? הוהל הלח־רקא חיאלזות
 ■אלו ססמ אלו ער י תאל ה?יא־לכה?רש
 הסדא הרבגןו םד? תכממ כ(קנן־ל? ??}!$!
 :1ת$ח3ו1פא$הוהל ך^דר^א "!קסיטת םייגמ

 הברג וניזאה ךליו םיענ
 לאלקי־ל? אובכ :ת1כ^־ ?מ ה$?קה תנק
 ייבי ו?׳? ם1(כ?כ ףיזולמ הוהי'יי?-תא תוארל
 לארשי-לכ תאזה הרותה־תא ארקת
 םי!ן׳ןהו םידנאה סעה־תא לעקה :םהיבאכ
 קפלו ועמקי ןעמל ףירעקכ יק** יחנו ף$הי
 ת#'^לורםמ׳ום?י.ללאה1הץתא'וארנו ודמלו
 ־אל רקא םהינבו :ן־אןה הר1תה רכד־לק־תא

 היחלתא האריל ^$׳5* יעי:
 רקא הטדאה־לע םידו םולא רקא ם־םדי־לכ

 :התשרל הזיז^ ןדך!ה־ת$< םירגיעםת#
 ע^שתו הרבדבו.םימזיה זעז$ך טיזאח יי0
 ל8כ לזת י?קל רט?כ' ףרגה :'?־ירמא ץראה
 :בשע־ילע םיביברכו אקד־ילגיםריעשכ יתרסא
 רוצה יל :ונימלאל לרנ ובה ארקא הוהל םק י?
 ץאו הנוסא לא טפקמ ויקרד־רןיכ אג# םימת
 ם1}ימ % אל ול תהק :אוה רמ׳ר קיד? ליבן
 חסמ יגפב הבית איהו יתבר ׳ה :לתלתפו צ ר1ד

 רשא לע תםאן:הזה ל1דגה האה ירח המ ת**זה
 תרק רקא שקבא ד-א{{ ה$ול תירכ־־תא וב!ןן
 וכלי :םדצט ץך!מ םתא יאייתה? ם#,
 םימל|< םהל ווחתשיו םירחא םיזאא ודנעי.
 היחי:ףא־רחר:םהלק,לח אלו םועןי־*יל ימיא.
 זיל&מ־לק־תא הילע, אינהל אוהה ץראב

 ם)ר?דא לנמ היהי םקתיו :הןה רפסכ הקותכס
 ץרא־־לו? םנלק־ג לו#ף?קקי היקחכו ףאנ
 וניקלו ה1היל תרתסנה : הזזו םויכ תרחא
 ־לק־תא תושעל םלוע־דעונינקלו ינל תרננס)

 :תאזה הרותס ייכד
 םיינדה־תא ךניד. תקמ ך ל :נ ולייי״'

 האס־ן? םודל{( ר?אק :לא־יקי־לקלא הלאה
 תא?ל דוע לנוא־אל םוי־ה'יכבע הנפי םירזעעו
 זיר-ה־תא רקעת אל ילא רמא הוהמ אובלו׳
 ־אוה ףינ?ל רבע 1 אוה ף\־1ל,א הןזן> :ז,ןה
 םתקליי ףי#לם הלאה םן1נה־תא דיס#
 ־וי :היקו רקד רקא:? ךי#? י?ע איה.
 גיגזלו ן1חיסל ה!עע רקא? םהל היקו
 •• סורא ריטקה ךן׳א ףקיאלו יימאה י?י5
 הלמפה־לןכ םהל םקיקגזו םכינפל היהי םנתנו
 ואריק־לא י*נאו וקזח :םקהא יתי,וצ רקא
 אימ ףיהל{? ה;הי !;כ ססימ? וצרשי־לאו
 ארקיו״י־׳':,ו ב ז ע נ אלו ׳ןפ־יאל # ךלהה
 לארשי־ל? 5יעל יילא ר^איו עשוהיל ה#ם
 ־ל# ה}ה ס>דז־תאא1בת התאי?ץמאו^זח
 ףהל תקל םקבאל הוקי עבש; רקא ץלאה
 ו^הזו 1 אוה הלרןו :םתוא הנייסנת התאו
 **?.עזגמ אלו.דקרי אל ו?ע היסנ.או!נ ףינ?ל
 הרותה־תאהן^כ בתכינ :תחת אלו א^יתז
 ־תא םיאזחה י־ןל ";ב םיג״דכה־ל^ הנתינ תאזה
 ונהו :למריקי. :נ^!*ל?־ל^ ^,זיי:׳יד? !יי*

 ךארקיל.ףתרותו בק1ןיל ףי?0קמ ורוי :ורצני 1 ךעמ? םיניק ע5# 1 ץןק5 רטאל םתוא הקט
 ־ובישי תיב

 ־א1לה םקר אלו לכנ םע תאהולםנתה|היל,ך
 רכז ל״ר״י :ףנניכידק^אוה ף^יך^גא אוה
 ןדניו קבא לאק ־חו־רד תוגק וניב םלוע תומי
 וקרמכ םיונ 'ןוילע להנהכ :ךלררסאיו ףןנקז
 ז לארקי.ינב ךפסמל םיפע תל?נ בצי םדא דב
 וז״?מ?.:ותלחנ לקל בןג!מ ומע ה}הלק ןח יכ
 יתננוק? יהנככסי !מקיל?י 1דת?י יקלמ ץלןיכ
 ־לע.ונק ריעי.רקמ :1ץע ןוקיאכ יהמצי
 ־לע והאקי והח(פי 'וי?{? שרפי ףזסל וילןונ
 :רבנ לא ופע. !יאו ינקני.דד? הו!דן :ותיבא
 שיא הו^מ ךריו רש*ן ה^יבה ת^זו ׳יכרב *חס
 יסאינ :ותומ ינפל לאלק!ימ־תא םיהלאק
 רהה ע.י91ה ומד ריע^מ !ךר ח ;;יהמ הוהל
 זיפל תד שא ונימיק ש^ת??ןן חקאו ןיא?

 ינת םהו יקי? ייפ׳דןקלכ םיטע. בקח ףא
 הטימ ונל־הו? הך1ת :קקרביחנ אשל ףלנרל
 ךלק ןורשיב יהל1 :בקעי תלה,? הקלוט
 דד? :לארשילכבשדח;.סע,יקאר ףסאתהב
 תאזו :ר?סם עת? יהיו תמל-לאו סואל
 1םע.־לאו היוהו לוק 'הלהו עטק רמאיו הלוהיל
 ימלי יל :ה?הח'וזל?םרזע4 ול בר'ויךי והאיבת
 ?תיטנ לקא ףד,יסח שיאל ךירואו ףיטת ימא
 ולכאל י?אה :הקד? ^־לע ימכירח ה?טכ
 ־תואו רילה אל 'ויקא־תאו ו תיאל אל 'וטאלו
 ףתייבו ףסימא 'ורטק ?כ עדי.אל די י־" ינ?
 _ • _ 1 % '״י . . •
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 הכרבה תאח
 די=י ־ישיא ת^יפנ.ה&ז* %גן ך י ?:יןסןןי?־לע ל!ל?ו 5[!א? הימ־ןנ יפ*׳:
 ה^־רזק^ םעה־ל? ה*ך!טיוג־נ־לןבי ן^ו ך%> 0$ו? ז״> ■ךיי׳מ יי.?,ל??י יליח תלדל

 י אי1נ־י?ה>רןתןמ?!;־ת(( י3ךק? חוהי דמי ןםי^5ל :ןיםוקן־ןם ויענשהי
 ולפספ חני םיד? ויל? ף**י '17^7 1?#

 הרפסה תוכרב ימס^■דיחיתמב!?י?*ףקוי?י לי. ־
 ־יו־־ה א״ז םדז דמ״וס" ת?בר ם\רת?ו ל$ם ם■

 ..,-,."*'"*!!"מ״ו־ייר ג^מזשייי^ייי׳
 סיר^^דסהירבך? היחו םיבוט םיאיבנ? דחי! זד־־ןי האלקי ןךאד^סו ^
 ה^ם?ו הך1תכ 'ןןך1ב.ר ז^הי התא ףת^ית^אב י$ 1^5$!^וי ^אל?
 :קלמ "*,ד יאיבנביי16ע לארשיבו 14ןע ם^וי^סאדל;ךקומר^ה 1רזש

 הרטפה :השנ:
 :כ1רק,ות1יהב יה*רןג ואצוקה* הוהי% ישרד
 ־לא בש;ן ויתבז^זךמ ןןאי שיאו ובוד גמןן בזענ רובצ תינעתל האירק

 י יג\ללאדאו יה©חריו הן.רי ה$ ר$אר ץקל* ןדוהל י^־תא ה#ם לקי
 . אלו םכיסמישסש'יתוביסה א? ץי^^רר^%.3
 כי1 ^ ן^ץר^ה 0מ? יה^-יכ :זדהי םאנ ורקאי חט} וזק״ן דעי לודג חכ? םממי

 י *י

 10}י -ךמי״יז-דן הךילוהו ץר^ת* החהדנא
 יוז?א יר?ך חצמ 1*:י#? םחןו ערזל ע•
 זון׳ע־םא י? ם ק; ר יןא בושץאל י?פ אמ 1 ־ל?ן ם^ה יקבונ? ם^רז־תא הבךאסהלא

 ויתמש __ ־ ־ ־ ״.. - -—_____ 1./ ״ ^ ר_..._• . •ך >
 ת1עןמוםףהה 'ןולבוח ם1*#ןו'וא#ו החס?׳•? | תושעל ־?ןד ך*׳*!ה?רה'■
 :ףכראחפו הך(?ה רןע־ל?ו ז$■

 ימ&־יוימ.זזית? <*־>? ימ&ץ״שה ״00.,״
 ׳מ־לע.

 ־י? ה ק,ך ך ישענ ם??׳ה ייסש׳ ■רוהל ן?א הב רה־לג*רק
 יבזן׳א :תולבהל יןוקדצו אובל יתעוש׳י ה?ו-0 ־אל שיאו

 סירסה ־ישאי-לאו ופעלנמ !ןיהו ינלידבנ ותא ,רוהל הי? יליפ ך
 < םיסיר^י ה|הי רפא יהב־י?:שביז ץע י* ן;ע9 ;-*וי ד ךלגמימיי תחל

 א5׳נ םיפלאל דסח ר*נ עי,^ דימ־ביי םן6א
 תובא !]? חק> הקני אל הקע האפורו עשפי 1י?
 :םיעבר־לעג ם\ש.^ע.םי^ י^ב־לעו םינולע
 אנ־םא ר^אליחתשל היחא ךפד השמ ־השינ
 ינ3יק5 :גיוו אתגי דעיע? ןה.־יתאמ

 ה*ה ר^אר :ינ$ס?

 ידו^י יתתבש־תא ירמשל
 67 מתירבה םיקדחמו

 ׳]?*ז םלוע ם.ש ת)גקםו םע?פ ביש ם*׳י ד;
 ת?יז־יע.ם:ולמ יכעי :"י :תמזאל^א
 ול תויהל הלדי ם^ש־־הא ה?זוא7י יתלאל
 ם׳מישי וללס? ת?ש יםש־ל? ם^^ל
 םיתחפשו ישירק.יזחל1? םיתואיקהו. :יתירבב
 ־לע לימל םהיחבזו םהיתלוע יתלפת תי?3
 *־ םיסעה־לקל איקי.■ךלפת־תי? יאד י> דובזפ

 םאנ
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 רובצ תינעתל הרטפה
 בינה !יגעהל י0ן *ז#י ןילנ ץומ ה)ךי
 ד^־־לזי .זימ :י^ל ומנן
 90?? : 66 סומ* רפ6י הרעמה רם6

 ת?קזי? זימו *י" •:זייהיקנ םיקה
 3? ע^ג ך5׳*!כ יע;?ה ץרא-לא היהי

 םזסחישל *חמקו :ךל !יממ ךיחאלו
 ה?ה3 ־ינע ,ישיל?? $יל לןריצםל1 עחךל?יניזאהה1היהתאךורן

 דד5 רסאלרחס • ^ טיהלא ה1הי א ה חתא י !םאנ
 עמ,^ י: .ןיימ .יימ 97*! ״*!כ,*4לר1!^יס י״1״

 53*5״ י^יל י?3 מא$*ה״מ4
 וגייח

 ?,3£?431ו8ן?133 י^.^ד±ף?5
 • ״'.גמ *!'יה״? י!אנז יי דמ ז!,* *.,״ ^ "י5^ ס*#*

 ״״,ג,!;״ 21״!!״ד.דר> ״, ״_ ••ב;״וומפ .ךקי*? דת חי9 וכלמנו

 ־י*"״״ *מ $ *מ
 ןיאה ש;$ל ה^ת 'ן1ר^ע ן־ח^ע :וש^ת חספ דעומה לוח תאירקל ןמיס
 רפכל דחא תאטח ריעשו :םיאבכה תעבז^ל • *יניב .חלש .ארבדסב .לספ .אמנכג .שדק .*רוח .ךשמ
 * £ *3^׳! 25 " £.־׳ / ׳ • ״ .4י 1:הז ךרד לפ תואירקה רדס ץכפהמ תנשב ישימחב חספ לח סאו דימתהתלעלרטיארק*התלעד$?:םכילע :סנשי׳״י*״דחאני6תנשנ׳י00לש׳אסמלחשכי״י
 תע3# םויל י)קגןק הלא| :הלא״ת^ וקע_ת .ארבגב .חלש .ארברםב .אטכב .שדק .לספ .ארגת .ךמס
 תלויע־לע. ה1קיל חחיץוריר ה#א םחל םימי לספ ,וכ ילא דסוא התא האר ןירוק חספ מ״הומ שנשנ סלוטל
 ־ארקס יעיכזקה םויכו :13קננ ף)קעי דיקתה ג ""די־יייינםממ י0״ בלחב דע ׳מ ךל
 :ווע^ת אל הי$בגן תכא^־לכ םכל הי״ןוי שדק חספ דעומה לוחד ןושאר םויל

 ינש םויל * י י ' 1 ד^ק:־ומאלה^מ־לאה$רן־ו^ליוג״יתומש
 ־תא י&ע־תא !עלת 1 ףסן־־םא מ״. םדאן ל^י ימ3 םהר־ל? רזן$ ר1כ3־ל}יל
 ןיםי1?ת־אל הן?נכ 1ל ה:ה^־אל ךפעיגעה רו5ן םןמ־לא !יון׳ם ־!?אף. :איק יל !ןןי־מכי
 זקלש ל?ו?׳י לנח־־־םא :ךש!נ וי# ״39 םירמ?? םסא?,' רך׳א .ךמ םיןד־תא

 זוחיסב אוה י3 :ולי^י 8׳9#ו אב־דע אלןהמסכתא ה1הלאינן1ה דיקה^ו יפ םי1ןןן
 4*׳י הק? תעל וסמי? אוה הלכל ידי י"" :3י;?אה 8לח3 םי^זי םתא םודנ ־י ץ־ג׳י לנאי
 ייל':י;.א ןינס־י?יתעסהו ילאק^קמו י^מי^;?הץ>^אה1,ךז1^כ״?הדיץיל
 :ר*ןת אל ך9ע3 אי9׳:) ללקת אל םיהלא ךיקסאל ע.39׳} ר?א יסיביסו ייחהו דםא!הו
 גי^ןתזהיך:;?ר1כ3יחאתאל־הןםלו־וזו?ל? ־ת* הונעו #£לי בלחקב: ץנא ךל תורל
 דיע!תהיסיזןתעבקןנאצלךושלהזן׳^תך5 ל^א׳ים:?:תעכש :ף!ה שלה3תאזההרג^ה
 ןי;המ שלןתישמיו :יל־1נתת\ש9שם ם1;319א תא ל^איתיצה :היתףל ת יעי;ש!ו'ם1יני ת'ןס
 כי8י ילגאת אל 'חערמ ה1^3 י|׳?ו ןל 13ל^רי;אוחןףנח וןלהארי־אלו םיסדדתעכש

 יג?ישת ב^1 הגמ ירמז)וא .ך?יא ר1ךי תאןה הק^ק־תא תך9ןלו :םירנן99 השח
 ינ ׳ר פ ׳םכס
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 לוחל האירק
 תלדחו *?ש תחת ץניו ךאנש רזטזו הארמ־י?
 ט9שט הז^ה אל ל״י״י :1םעכןעת בזע ול בזעש

 קיימ יתזמזמ רמ^וי?:י?יל? 3**
 ח ק/ו א? דח_שו :עו׳ר קייצא־אל י? תסת־לא
 •י םיקידצ ירבד ף&ןו םיקקפ •יעל דח^ה ־9
 ¬י!? ר|ה שק/תא םתעדי םתאו ץחלה אל י4]
 ערזת םי:? ??ו :םלרמנ ץראב ס{וי.יה םירו
 תעיבשהו :התאטת־תא תפסאו זןצראד־א
 םיתר ףטע ינינא ולכאו תושענו הןטטשת
 :ףזייזל ■ןי?ד?ל ה?עתך^ הד?ה תדו לכאת
 יןןיכי8ו םילכי יןי&עזכ השעת סינל ת??
 ־ןנ ש'פ5יו ףרם!ונ 'וק"(? סוני ןעמל תבשה
 וך5?ת םכילא יתישאירשא לכבו :ךמו .ףתשא
 ־לע עזנ?י אל וריכזת אל םרסא םי,;ולא םשו

 ר׳ןנשגיל גתת םילנך שלש:דןינ
 חוצש לכאת םיש; תע?ש יוט?)? תוצשה
 זרא?;1?־יכ ביבאה שדקידעוטל ךתיוצ ישאב
 ירטב ריצקה גחו :םק;ר ינפ וארילאלו םירצטיש
 תאצב ףסאה בסו הדשב ערזת רשא ףיזקעמ

 שלש :הד?זו־ןש ףישעש־תא ;ןפסאב ה}שה
 1 ןדאק לנפ־לא וןרונז־לכ הארי- ה^ב םימעב
 מזאלן ;סכז־םד ץטח־לע.חקזה־אל :הוהל
 ךתמדא ירוכב תישאר :ךכיב־דע. יגח־בלח
 בלמ \ד? לת^ו־אל ףעל# ה£די;הינג איבת

 (םחבךכהו) יעיברל

 ישי^ש םוי^
 ¬יגש ׳!ליל?? ה^ט-לא ה1הל רםא.ף .י ״**
 *תא תחלה־לע.יתבתנו םינשאךכ םלנבא תוא
 רשא םינשארה תחןה־לע.ויה ר?א םי1כרהז
 והילא רקבכ ׳חי.לעו רקבל ןוכנ הימ,נ :תרב?
 ־אל שיאל :רהה שאר-לע ש? יל תבצנו יניש
 ־םנ רהה־לכב ארי;לא שיא־םגו ך&ז הלעי
 'יל :אוהה רהה לוט־לא ועוי־לא רקבהו ןאיצה

 םבשלנ םינשאך? םינבא תחץ;נש לספיג
 לתא זויהל היצ !?א,כ יגיס ךה־לא דע •ו ירקבכ

 חספ דעומה
 ז *

 זג?.? היהו ד ר :גצנימא תחל ימ ודיב ח ק_י.ן
 1 תוהל רבעלו :תוהי םשב ארקיו םשי וטע בציתד

 ריא !י^ו םוחר לא הוהל 1 הוהי ארקיו ו־י^-לע
 אשינ םיפלאל דסח רצנ :תשאל דאח־ברו ם.ן9א
 תובא ;וע ודק> הקני אל הקני האטחו עש׳פו ןזע
 :םיעבר־לעו םישלש־לע.םינ? עב־לעו םינב־לע
 • •ייי _ י— . *_1 .*ו.. . .

 ייברקב :}יא >יח8 יתא ףיויעב מ יתאמ
 א;-םא : *• -

 ד? דמ תירב תרב יבנא הער רשאיו :וננהלסבל 8
 ¬לבב וארבנ־אל רשא תאלפנ השעא דפע 1
 וותא־רשא שעה־לכ האיו םיו'נה-לכ?ו ץראה זי
 ;*ז ר?א אוה ארונייב הלחי השעזג־תא יברקב •י
 ןמש 'סינא ר?א תא ךל־רשש :ושע תשע ־
 יאנבהו ילטאה־תא ףיןפט ש^רנ ימה םויה ע

 ךא די רש?ה:יםוב?ה1יוחהויח£הו יתחהו 1
 $נן א? תתא ן?א ץראה בשויל תירב תר?ת ש
 םסיובמ־תאיב : ףבךק5 שקומל היהי־־ןכ :
 ויךשא־־תאו ןורגשה םתכצט־תאו ןיצתת י
 ה?וי י8 רחא לאל הוזותשת אל יק :ןוחרבה ־
 ביתיל תירב תך?ת־ן6 :איה אןק לא ווכש אנק ו
 ארקןםהי.דלאצ וחביו ם׳ייהלאלכזוא > ינןל ץיאה ־
 יגה ועמ ייה3?0 5^1:שי?מע?5או3ל י נ
 ירחא וינב-תא ונזהו מי.דלא ירחא ויתנב ;
 ¬תא ליייי׳י :ול־השעת אל הבש? ץאא :;ןניזולא 1.
 ת1צמ לכאת םימ; תעבזק רם^תת1צ5ה גו י¬
 זעלחכ יכ בינ^ד ז^דח ךע1םל ףאייצ ר^א: ז
 ־לבל ל םתר רו^-לש :םלךצטט תאצל בדאה 8
 הדפת ר1םח ר^ו :ה^ו רוש רטפ רב\ת ף3ן?£ 1
 דןןב ריכב י? ^?רגה.הדפת א^:סאן ה?? ן
 ¬ובעת םיםי,תשש :םקלר לנפ ואךי;אלן החיפת ל
 עטשיו ריצקבו שירתב תב'שת יעיבשה םויכו :
 גחו םיזיח ריצק ירטב *!ל השעת תע^? בכל
 ימיה םימעפ שלש :הנשה תפוקת שןיס{$ה
 לללא ה!הל 1 ןדאה י;פ~תא ורובתלב זראין. ־
 •ת^ יתבחרהן ףי'ג1מ םלוג זעייויא־יכ :לאר^־י ־
 !ןתלעב' ^צרא~ת^ 'ט^יא ימחי/אלו דלכג -
 פימעז9 ט^ל^ ףי!^ הערל י;פ־תא תוארל ־
 ןי>;־אלו דרבז־םד ץמח־לע.טח^ת־אל ג הנש5 ־

 יריכב תי^אר :ח^העדח^״קכל •
 בלמ ס| ל^ת־אל ףיהל^ הוהי תיב איבת 'י

 (םתברקהו)יעיברל :1םא ז
 •עיבר םויל 1

 יכיוק־רכדזככ הטימ־לא !רוהל ךבךל ם רניסב ן
 זעךחב םירצמ"ןדאה ם(ואצל תי;ז^ה ז$ב ן
 חיספזץתא לאךשי־ינג י^עיג :רמאל ןויארה ד
 ןןב ה|ה שרחב םוי־רקעיהעבראב :ו'ך^1מ? 1
 •למ םל^רעס• ;
 ^ב־לא הישם רכדינ :ותא וש^ת ו^שיט :
 ן1שאךןחספה־תאושעלו:תספהתשעליאךשי ?
 ך?דם3 םיבר;;ה ןיב שלחל ם1;ר^ה^ראיג ו

 יגיס
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 יכ
 פ־׳מהיח לש יעיבר םויל הא

 םל ■ר!מ :?(ס *דחי :הוהיל ן ;;3 ושע ןכ ה*םי
 םירדסו ת1צם־לע_1ת^ יש£ פ;בי$ד סיאממ ילה ר^א םי#נא י]ךיו ייל :לארשי־

    ^•1   י*ר  >.״״.• י .   *>.. ? . ד * / _1 ׳.!/  •״ 1 יץ י

 :ץרא׳ל זח^לו יעל 1 אמק היהץי2 שי£ שי_ארםאל לארשי
 (םחברקהי) יעיניל 1 חס$ הז?עו םציתררל 1אי הקקך ךךך3 י1א

4 _____ __ 

 תוכס לש דעומה לתל
4 

 ןדוק יעיברלו .יעיגרה םויבו לאxי .ישילשה םויבו יול .ינשה םויבו ןהכל םחניש ׳שנ ןיריק תוכוס ס״הוחד ןושארכ םזב
 :ישילשה םויכ* ינשה םויבו אמוד אקישס

 :יעיברה םויבו ישילשה םויבו יפינרלו .ישימחה םויבו לארשי .יעיגרה םויבו יול .ישילשה םויבו קכל ןיר ק ט״הוחד ׳נ סויכ
 :ישימחה םויבו יעיברה םויבו יעיברלו .יששה םויבו לארשי .ישימהה םויבו יול יעיברה םויבו ןהכל ןירוק מ״הוחד ׳ג סויכ
 :יששה םויבו ישיסחה םויבו יעיברלו .יעיבשה םויבו לארשי .'ששה םויבו יול .ישימחה םויבו ןהכל !ירוק מ״הותד ׳ד םזנ
 :*עיבשה םויבו יששה םויבו קרוק ־עיברלו .*עיבשה םויבו לארשי .*ששה םויבו יול .ישיםחה םויבו ;הנל ןריק הבר אנעשוה םמב

 םליא י*ע םע* יק^ךג3 םיר3 ד*ה םן3י
 :םטימח ר*ןן הע$רא ,ך#-ינ3 םי*?? םינ*
 םידברו םליא? םירפל םהינסנו םתחנמו
 ז*יןמ ־ס* םלע־ר־עעי :ט§*ט3םי5םם3

 :םהיפסנו המחנמו דיזנתה תליע ד?לם
 םי# םליא ר*ע־דר*ע.םיר? י*יל*לו םעכו'
 :םמימח י*נן העיןךא ה}*-ינב םי*?3
 םי*??לי םייז<ל םד?ל םהייןמנו םחחנמי
 דכלמ ךוא תאעח ריע*ו :טן*םכ םרפסמב

 :ה?סנו החתגמי די1נתה תיע
 םע* םליא הרשע םיר־ו יעיב!; םו;בו
 םתחנמ :םטימת י*ע העבךא םי*?3
 םרפסמכ םי*?בלו םליאל םיר$ל םהיכסנ)
 תדע דכיס חא1יח ךתא םרע־ריע*! :ט$שם3

 :הכסנו התחנמ דימתה

 םי,# םליא הנ#ת םיר§ י*ימחה ם1;כי
 :סטימח ך*ק הקביא ה״נ*ךנכ • םי*קכ
 םי*?3ןו. םליאל םיי?י םזע#נו םתחנמו
 דכלמ ךחיא תא1ןח ריע*ו :טפ*םב םרפסטל

 ■ה;ם;ו החתנטו'יימגיה תלע
 םד* םליא הלט* םירפ י#*ה ם1;כו
 ־ םםימת רשע, העבךא_ ה#־י£ םישקכ
 םי*?כיו םליאל םיר?ר םהיימנו םתחנמו
 ד3לם ךח^ו תאעח ריעשו :טן*ם3 םר־םסכ

 :הי^ני 'הקח;* דימתת תלע
 םינ* םליא הקכ* םירק יעי3*ה םו;3ו
 :םמימה •ושע, 'ה^רא, ה?*־ינ3 םישקכ
 םי*ב?לו םליאל םייבל םסכממ םתינמו
 דחא תאז?ח רינ;*ו : םז?פ*מב ,םרפםמל

 :הקכנו החתמ דימתמ תלע דכלמ

 הבונה ימיל האירק
 ם חש־זונ דע לארשיל .תרשק האלמ דפ יולל .הכוסה תבוגתל דע השמ תולב םויכ יהיו ןמ ןהכל קרוק הכומ לש ןושאר םויל
 סוה דזסכ ןפו .ישילשה םויב לארשיל .רעוע ק דע יולל .תרשק האלמ דפ ינשה םויב ןהכל ןירוק הכונח לש ינש סוינ .בדניסע
 ץרוק ישימח סויג .ישימחה םויבו *עיברה םויב קרוק •עיבר םויב .יעיב־יח םויבו *שילשה םויב קר ק ישילש סויג .םימיה ראשב
 םויב .יתנשה םויבו יעיבשה םויב !יריק יעיבש םייב .*עיבשה םויבו יששה שויב ןיריק ישש שויב .ייששה םו*בו יש־םחה םויכ

 :הרוגסה תא השע ק דע יעישתה שויב לא־שילו . רוע,רדפ דע יולל .תרשק האלמ דע ינימשה םויב ןהכל ןירוק ינימש

 *דקיו םויז^מד ^?-׳*ץ־חאו ח^זטה־תאו ן ־תא םיקהל ז#ם תולב םויב י!לו (־ ׳י יניםנ
 םקבא ת;3 ן*אן ל^ישל יא.י*נ ובירקר :םתא | ויל3־לןדואו'1תא *דןכינ ותא ח*ם:ו ןי*סה

 ה תכינח תאח כ״י םויבו .םיאישנ ב״ימ ומויב םע רבד ט ב״י די ;סינ ס״ר ןס םויו םוי לבב אורקל שי (*
 :םיאישנה רחא לש ןוזר יהיה רמאי םוי ותוא לש השרשה

 םה
 ארבש רמאו
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 הכונח ימא האי־ק
 :םידק?ה־לע.םי;!טעמ םק תטטה יאיש;םק
 בע תלנע״שש ה$ה; יעשל םמךק־תא יאיגל
 ר18׳ו םיאשמ :מ׳־ל£הלגע רקכ ישע, 'עשי
 היה;יטאד ־ן^ל :#ל םקוא יבירקה יחאל
 ־תא דבעל יי;דוםעואזנ חק_:רטאל השם־לא
 שיא םיולה־לא םתוא זעןסןו ךעמ להא תלבגן
 ־תא) תי;ע;ן-תא הש׳ם ח ק.י.1 :ותלבע ישכ
 י"?׳ י תא :םללהךלא םתוא ;קל יקבל

 ,פ? ן1*׳ךנ ;;בל ןקנ רקקה תעברא חאו תו־ךעה

 ןרהאךכ ר&ויאדנפ םק־ובע יפכיירםי^יןח}
 טילקה תלבותמ ןת;א? תרפ י;כלל :ןהכה
 תפעו תאסיאשנה ובירקד :ואשיףזנעב םהלע
 ־תא םאישגה וביייןמ ותא ח^ה ם1;פ חכזטה

 אי^ה^־לא חןהי ר^אמהכז־מ :גפל 5ממ
 םנ?ךק־תא ובירקי.ם1יל דחא אל?; םויל דחא
 ץיקיא־יה םויכ בי3*מ יקמ י* :ה?זטה תכ;״2
 :,דךו,רן ת*9טל כך:ל?ע.־ן? ן יטיח;ונקדק־תא
 זרלק^ןי האזעי םישלז^תח^ תםב־תרעפונבךןלו
 ?לקיר לק#? ל# םל׳בז?׳ ףט? /"לא (־יחכ
 ףע :החנזנל ןטש? הלולכ חיס םיאלמ 1 םךיגש
 דחא י? ל״י״י :תלטק האלט בק!הר|קע תחא
 :הלעל ות;ש־1? דחא־1ע?ב דקא ליא ןלכ־ןל
 רק,נן םיטלש ה ח^ויתאקהל דקא םדע־ר-עזע
 ־ימ םישלפ ה^ז?ח םידיתע הז^וח םליא םינש
 י ':בדניקע־ן? 1י¥יחנ ן5ךק.ה[ הט׳םח ה#
 אי!?} רעיצ־ן? לאנה? בירקה ינשה םויכ
 תורא ףט,?־תיעק_ונ?לקדוא במקה :רכששי
 םיעפי? ףט? דקא קיק הלקשט האסי םישלש
 הלולכ תרס םיאלט 1 םהינש שדקה לק#כ לק#
 האל? בהן הי|?ע תקא ף ק :החנטל ןט&׳נ
 דחא־שב? דחא ליא רקכ־ןכ דחא ך!? :תךזקקי
 :תא?חי דהא םייע־־ריעש :ה^על ותעש־!?
 םלודע הועטח םליא םי;ש רק"? םיטלשמ ח?£י
 לא";ןערק.וון הן?םק ה;שךג3 םישקכ ה^טק

 :ךעוצ־ןק
 ¬ו?באילא ולמז ימל איש;יט׳ילשה סויפ
 האסי םישלש תחא ףטע־תרעק.ינקוק, : ןלק
 ל|#? לק^ש םיעבש ףסכ לחא ק.ןזם היק.שם
 1ט5׳נ הלולב תלס םיאלט 1 םהינש שדקמ
 יו גח5מ? האלט בהז הר1?ע תחא ףעזהחמל
 וח;ש־ןכ !יא־שכ? דחא ליא רקק־ןכ דחא
 חכזלי :תאטחל ךחא םלע־־ריעש :.ךרעל

 השטךםירת2השטהםליא 6י;שרקקםיטלשס
 :ןלס־מ באידאןקרקהז הן^טר הנש־עכםיזעקכ
 *דכ רוצילא ןקיאר ימל איש;יעיכרק םויכ
 האסו םישלש תחא ףט?־תךעק.ונ?וק,:רואידש
 לקשכ לקש'םיעפש ףטק דחאי קיז? !רלקשט
 ןטשכ הלולכ תלס םיאלמ 1 םהינש שדקה
 :תלטק האלט ףהן חישע תקא ףכ :הח4ט?
 ותנש־ןכ דחאדעכ? יחא ל;.א רקב־]?דחא/$
 חקולו :תאןלחל דהא םלע־ריעש, :הלעל

 זוזן׳טך םיך.ךעהשטך םליא םינש רקקםיטלשס
 ריצילא !?•יק,ה! השטק געש־־ןמ םישלפ

 :רואידשךכ
 לאימ^ש ן1>;טש ימל איש;יט׳יטך׳ו םויכ
 םישלש תמא ףטע־תרעק.ינ?רק, :ידשירוצ־ןכ
 לקש םשבש ףט1 יסא קיקנ הלקשט האטי
 הלולכ ת* םיאלט 1 םזויניש שלקה לק#?
 ראלט בהז הלשע תחא ף^ :הח;ט? 1?שנ
 יחא־שקט ־הרא ילא רקעך? דחא ך§ :תרטק
 • תאשהל דחא םוזע־ריעש :הלעל ותנש־־ן?
 םילורעהשטז:םליא םעש יקק םיטלשה חכןיי
 13ךק.ף;ךשטק לעש־ומ םלש?? השטק

 ׳.;לשירוצ-ב לאימלש
 ■?'*■!ץ ־ןא;!•;י;יגכלאיש;יששהם1יכ
 הלקשט הא?ו םי]?לש תחא ףק?־תרעק.1נ9רק
 שלק;.׳ לקש? לק,ש םיעלש ףט1 'ימא קלמ

 ־1כ דהא :תרטק האלמ בהז הרקע תחא
 :ךלמ ימשר?,יחא־שמ יסא ליא יק?

 רק,? םיטלשה חקןלו צואזערל דחא םלע־ריעש
 ־יג? םיש?כ .ישמי םילךעהשטך טליא ם.';ש

 :יאיעתל ■וטמיא ז?רק..הזהשםחך?ש
 גמשזלא םויפא ימל איש;יעיבשה םויכ
 םישלש תחא ףם5־תרעק.1נברק, :דוהיטע:!?.
 לקש 'םיעפש ף?? דחא קימ הלק,שט האטי
 ןטש? ז*יל3 תלס םיאלט 1 םהינש שדקה לקשכ

 ר^גתיטקהאלט בהז הרשע תחא ף,5 :החכנל
 ותןש־ן? דחא־ש?? ידא ליא רק?ךכ דחא
 םיטלשה חכזלידואז״חל דחא םוןע־ריעשףלעל
 םיש?פ חשטח םידתעהשטד םליא סי.;ש רקק

 :דיהיטעח? ע^שלא ל?רק.זןוהז^טח ה;שףגכ
 ־ןכ לאייט;השמ יעכל אושל ינמשה םויכ
 םישלש תמא ףמ־תדעק.ונ?יק :ייצהד?
 לקש םיעפש ףט? דזלא קימ הלקשמ האטי

 לקשב
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 הכונח ימיל האירק
 ־1!ח* !עין׳־דנ? םי£׳ן3 הו^י ן הלולב תקס םי&ה י פחי# עלקה

 ... *מ5זדיל!6מ8ן• ״ע5ט ^ ח#**** ^ :.־*$

 :3 יקו סיע??׳ ף9; דימ קימ !ייק.ז?׳ט םידתעחו**? ?.לימ םלמ׳ ד־גםמימ׳ס חבזלו

 ^ 15רק־ ׳* ־רג׳ימ? ׳9אמ ם*מ ז^י
 תרט^ 5ק1,רג^גן תחא ף2 .הה#?? :רוצהךפ־ןב לאמ$$

 :בעלו
 נ> ימיו זממנמל א*0^ !

 חא,^? 1$* םיןע־ריע^ ^ • הקעל הא^סי^תסא ף^תר^כ1נ^דפ

 • ./ * ־ י — • ** ״־: • י ו^י•
 תיןגק ה{6ק בה{ הר^ תחא הכ :הןעמלי

 ־יקומ הי**םן־? ףמתרעק.^ייאי^ ר3 יק*1״מ דחא ל$ דחאי ר"
 :הרזקנן םי;# בה{ תופב רשע,םי# *ןמ :תא$חל דחא םיזע־ריעש :היעל
 םןעלון׳ו; ףק3 תחאה הי?קמ הא5י םיעלש םדתע,דןמח ם^םי#^5י^חעמ
 7**1 םי^א טילמ ףן,ב רב רתאה קרזעה ןי״ןנ ^ ף^זן ןן#-'ימ ם^ ה8׳$ח
 זז#נןדנין# ב!ין ת1פב .ד6׳דקחיק*בת1אס י :י^״, 13
 ש^ה^ב^דה^הרןן׳עתי^ תא?? ך,ר^יחא ןדי״ל א#נ ירישעה ם!י3

 ח?ג׳7 יק^ס־ל? :האסי םירשע,ח1ןעו ב!רץלכ הא־ןי םי)#?׳ תחא תסב-תרעק 1נביפמדט4ע
 ־"0♦מ־**?־*םליא0יר$ ד(^םי# ל#? ל#םל># '■$־

 חעזסה תקמ תאזי םי#/ ,ךנ##ם#ב3 חנקי :תאזלהל דחא םיזע-ריגמ׳ :־"למ
 ר{*-לא העט אבכיי :1תא ח#ה ירחא םיד# ה#ת םליא ם# ךנב םיטלט׳ה

 י^ט ״* הי1 ׳#״ז ימת* $5? ה^׳י־
 ££!£?^2?!^'!י ״•״, :.יגירמזו יזעיסא

 .%רמ8
 חישל#

 • י: ־ ־.▼-י׳• ־ •*? ־ : ׳.״•׳ ,י׳ *זו■^ ץ *יי ןב י !4*ן*' י * *נ*5 ף 3 * חח;! לוי?שע
 ן^רפ־רנ^ זדנךי;דע_בהז ה#קס הרגסה ה$ך?מ דחא־ש^ ־דחא לי£ רקב־־ן; דחא ך
 ־תא ה1הי ה#ךה ר#*$ האלס5 אוה ה#פס :תא$הל דחא םיזעדויע*? :הלעל

 ־.*ז
 ׳דגמס־תא ה#ז ן$ ז#ט

 םירמואש

 ןדמחחסי )ישירק )יתמשנ לע לודנה ךדסחב םויה ריאתש יתובא יהלאי יהלא ,דוהי ךינמלמ ןוצר יהי
 ״״* דנ־י ל״ע״י סיננח םינוע לש ונטר .לארשי אשידק אסע לע ןיאלמ, ןיהנשסי ץונעמסו םי-״*ג
 ״״ ־!,*לס ןייר ירי .דחלוז םיהלא התאר א׳ד ץע !היילע ימתאד אשידק רחאל אשי■״
 אנ ודיאי יזא סייה אישנה ינש השרא ךתדיתנ יתארקש (ינול*) #נשם ךדנע ינא םאנש ■חונא יהלאו יה*
 ךתאריבו ךתרותב ליכשהלו ןיבהל טבשה הז תשודקב תולולכה תושודקה תורואה לכו ן ישי רק קצוצינ לכ ילע■

 1 ןסא םלוע דעו התעמ יערז ערזו יערזו ינא ית ימי לב ךנוצר תושע׳נ
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 תוכוס לש םינושאר םימי ינשל האירק
 • דש סיד קו . סחניפ ׳םג הינש ס״סכ רדגסמלו .ירכנ ׳ז סכשגו ליחג ירכנ ׳ה רומא ׳סב הנונאר ת״סג ץרוקו

 םןיוככ הנישאת ץלח העלות תל5 םי|ר4ן׳ע 1 ב%?רא רוש׳ :■ומאל הזעמ-לא היהל ־ו^לר
 םישעכ זימ?׳ םחלה־לע.םתכרקהו :ה1הןל תלת םלס:תעגי?׳ היהל דליי ייו זערא
 םליא) ךרא ־סנןךכ ך&ו ה$ יג? םמימה חשא.ןעךןנל הגלוי.האל£ון דימשה םימי ופא
 .ךן׳א םחינמו םתחנמו ה)הןל ה$ע ודוי.םלנש׳ אל ונכ־־תאו ותא ףש־יא רוו^ו :תוחלל
 דלא םיזע־דיעש םלוישענ :היהיל סחיג־חיך הדותדוע; והכזת-יעו : דחא ם1;כ וטחשת
 :םימלש ורןן׳ע3 םיש׳כנ לנש׳ו תא^חל ־אל לצאואוהה ם1:ב :וחב״ר םעגצול !ווה:ל
 ת$ונת םירככהםהי דע םלוא 1 ןהכה ףינהו 'םזרךמש׳ו :הלדי.;נא רקכ־דע ונפמ וריתות
 זולדיל ודמ ש׳לכ םדקכפ ;;ש־לע. הלדי לג ?ל וללחת אלו :הריהד ינא םתא םתישעו יתוצמ

 ש׳לק־ארקמ ה!ה םודר 1 םצעכ םתארקו :ןןופל לארשי ימ ךותכ יתש׳דן?נו ישדק. סלן׳־־תא
 ףפח ושוזת אל הלכע תכ׳אלה־לכ םקל הלזמ ץראמ םכתא איציטל :ם?שיוקמ הצרו ינא
 םכרצקבו :םקיתרדל םעיתבשים־־לככ םלוע י״״:הוהל ינא םדדלאל םכל תולחל םירצמ
 ו5ח;צן>3ףושתא9הי3ת־אלם;!חאריצןד־תא ;גכ־־לא יצל :■ומאלז־הן׳מ־לא הז1הי ךכללנ

 ־ בזעזפ ימו י.געל' ^אלזןךךזק: טן$ י!ףרתה?׳אהמלג^ם^אחךמאןל'ארשי
 ך3ךלנ י ת־״בי יחני :םןיהלא ת}הי ינא םתא 1 ת!ן׳ון׳ :ילעו? !ןה הלא שלק יארק!? םתא
 ליאישל למ־לא ־יקל :רסאל הןזמ־לא הוהל ת3ש יעיבשה םולכו הכאלמ הלעעןו םימל
 ח:סי שלחל דחאכ יעיבשלו שלחכ ־טאל ו^עת אל הכאלמ־לכ שלל־ארקס ןות?ש
 ־לב :שלק־אדקס העורת ןולכז ןות;ש םקל נ תנמבו יול• :םכיהבש׳ום לככ הוהיל אוה ת?ש

 תא׳א םימרקהו י^ן0 אל׳יהלכע תכאלס ואךקה־רשא של^ייארקמ הוה:'לדע1ם הלא
 ךא :וסאל ה#נ״לא הוזוי ךכריו :היהלי ךשעהעכראכןופ׳ארלשלחנ:םדעוסבםתא
 אוה םירןכיל םמ הלו יעיכשמ מ׳לחל רושע? ר1ןע השטזטו :ןזוהיל חספ ם;;רעה ןיכ שלחל
 םכיתשפג־תא םזמנעי םלל הלמישלק־אךקט םד?; תענש ה1ה;ל תוצמה גס הלה ש׳^ול םוי
 ושעת א) הקאלמ־לכו :ה1הלל הן׳א םתכ־וקהו הדח שלק-איקס ןושארה םויכ :ולכאתתוצמ

 רמ?,איי ,םימ םוי ענ זן!ה םולח םעעב םתכרקקו ־ ושעקאל הלכע תכאלמ־לפףכל
 ךן׳א שסגס־לכ לכ :םכיהרא הוהל ;גפל םכילע ־אל^ג יעיבשה םולכ םלסל תעכש הוהלל הע׳א
 :חישעינ התלמו !ויהםולה םצעכ ה|עת־אל| יחבשב :ושעתאל הלכע ת?אלט־לכשלק־
 םצעכ הצאלמ־לכ השעה ר8^ ם׳עגה־־לכי ;גכ־לא ־יכל ־• ומאל השט־לא ה1הו רכדינ
 כ^ה א\דה ש#ה־תא יתדכ אהו ,דן!ר ם!לס ץראה־לא ואבת־יכ םןרלא לרדמאו לאישל
 6לוע תק.ח ו(ןעה אל העאלם־לכ :ה!?ע הריצןכ־־תא םתרצבו םלל ןתונ יגא ךשא
 אוה ןותנש תכש ••םעיהכשק לככסציהידל ••ןהכה־לאםכריצןג תךן׳אררמע־תאםזראכהנ
 שלח? העשת? ם^סשפנ־תא סעייגעי םלל תרחףםםכגצלל הוהילנפל ר!?עה־־תא ףינסו

 .־ ם;הבש יתכשת ביע-דע. בלעה ברענ םעפעה םויב םתישענ :ןהכה ונעיני.חןשה
 נ •*ןאל השמ־ליא הוהי ךכלינ י "*נ> י״ייי :הלהלל הליעל ותגש־ןכםדנת שב? ר^תתא
 ר(עע השעזו? ימאל לא^עו עכ־לא יעד הש׳א מין׳5 הלולכ תדס םינרשע יגש'1תחנםי
 תעכש זיוכףה ענ ה|ה 'יעיבשל שלחל ם1י :ןיהה תעיכרץ.י.׳־הנ־ני וכסנו החיג סיר הוהןל
 "לצ םל^־איקם'זיי5*ארל םויכ' :הוזמל םימ; םויס םעע־דע וליכאה 'לשנמ'ייק,ו םחלו
 ,בירקת םימ;תעכש :ישעק אל הגנע תלאלס ףפח סלדללא ןעףד־תא םצאיע!ן דע. ה^ר
 ילזמ שלק־אךימ ינימשל סמכ זדרדןל ה^א ה תנשבו ל״ישי :םןיתכשם לעכ ם^יתדדל םלוע
 ־לכ איה תרצע ה;היל לשא סהכרקלו םכל םצאיעזו םודנ ת|שה תרחממ םכל םהרפסו
 •ויהו ידעומ הלא :ושעת אל הלכע תיאלמ תסדבה תות?ש עכ,ש הפונתל ר^ע-תא

 ורפסת תעיכשה תכשל תרהטמ דע :ה;י:זות
 :הוה־לי השלל ההגמ םתנרן־הן םוי םיע׳רל

 םלת# ה{5טת םן]7 י יאעת םכץרב#וט9
 /•׳

 השא כד;הל של^יאךךט םתא ואךןרת~ש.א
 :1םוי? םוי״רנד יד^גדיל
 דגלסו ם;י01ג^ דעלמו ז11הל'תת5# ךכל9

 לב
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 ׳א םויל האיךכ
 יעות רש׳*ן םניתיבדנ־ל? דכלטו ם?דדנ־ל?
 יעילט׳ה ש׳דחל 01 י'ר^ע,הזן׳ש<ול ףא :הלחי/
 ־־גח־־תא ונחת ץראה תאיבת־תא םכפסאב
 ם1;כי ן1ת?ש ןושארה 01:3 םי?;תעבש׳ ה)הן
 ןוש׳ארס 01־3 ם# םקוןילי :ן1ת?ש'ןניקון׳ה

 תכע־ץגן ף* םי1קת תפב ךזו ץ8 ייב
 תעבש׳ ם?יהיא !ויהי לנפלסתחפשי ל&־יגונמ

 תוכוס לש ׳בו
 הנשב סיס;תעבש׳ ת?6ריל גד '1תוא ס^סי :םיקל
 ,ימי יעיבש׳ה ש׳^הב סכיהידל םלוע 'תן$ ח

 זירזאה־ל? םןניתעבש׳ ובשת'תבסב :ותא
 םכיתרד ועדי ןעסל :תפסב יב^י לארשיב
 יאיצוהב לאךש׳י ינב־תא 'יתבש׳1ר תובסב י?
 רקדיי :ם?יהלא ז7[הל לנא םליצט ץראש םתוא

 :לזחימ יגע׳־לא !#ול ללע!ןתתא הז?ם

 סחגיפ תם׳רםב ריממנה אד^ו ק״ח רסואו חיגשה ז/ס םיחינמו

 יו׳גןה •יל רמ תןאלם־ל? ם?ל העול ש׳לק־ארקש יעיכש׳ה שלחל םזי׳ ר&ע ה^טחכו
 רמ םיהו הלהיל חחינ סיר הש׳א !רקיע םתברקהו :סמלתעכש׳ הורלל גד םן&ומ
 תלס םתתנטי :יי!לי םםי0ת.1?ע.ה^ךא הנ^גב םישנב םינש׳ םליא דימ? יקיג
 דת*(ה ליאל םינרזמ סיר? ר1^ ה^לש׳ל דחא,1ד ךן? עגר(קע הק׳לש ןזנש׳נ הלילב
 חאןנס דחא םלזע-ריעשי ־ םישנב ־#נ1 !ןמלאל ךחאה (עקבל ן'1ר1?ע ןורפעו :םליא״ד יאל

 נ ה?סנו החד?? ־״^0 ת)ע דבלב

 תוכוס לש ׳בו ׳א םוד הרטפה
 ד״י ןסיס הירכזב דמ ירחב ,א םויל

 1ר3ךק31לל?׳ קלחו ה)הןל אב־־ם1;
 םלזן׳ירי־לא ן םיונה־־ל?־תא יתפסאו

 ?י© ריעזו ייחי א?? ׳= ׳ינל*ת ה^כש׳ת
 *המו ".הל *5?מ י יימלק תרכל אל םעה
 ונ?מידםעו:בר(נ ם1לב1־זולהם1ל? םהה םיונב
 ימ־־לע םיסי!ה רה־־״לע אוהה־םו(י3
 היגמ ויצח,? םיתיזה רה עקבנו םד(?ם 0לן׳ףי
 ^י?? !הה יןפי ש׳?ו דאש ת$1דנ אלנ הפה

 םדה ■ינ גמנל־יב ירתאלו
 יקיב ז^ערה ^פ0םתסנ !י^יי /*־>
 םין׳רןזד?, י*לא #1 א?ו זךוהי־ךלקהדע
 ת1רק; רוא הלרי־אל איזוה ם1;ב הלהו :ךקע
 היה:? עדו:.איהדחא־םוי היהו:׳־ ח״יז־י ן1א6קו

 ברנז־תעל היהו ה?יל-אלו םול־אל
 םרש׳חיט םילק־םלמ ואנןל אוהה םולג 1 היהו
 ןורחאה םלה־לא םיצחו ינלטדקה סלה׳־לא םייצח
 ־לב־יע ךל?ל ,רוהל הל-
 •• י!?א !??י •ייא היףי ״״ אוהה ם1;ב ץראו:
 בע,ןוטרל ענמ הברעכ ץראה־ל? בוסל
 ןמלמ רעש׳מל היתחת תעש׳לוהשאךו;םלש׳,די
 לדנ?מ םינמ רע^־דעןוז^ארה רע# ם1קז?־ד£
 אל םרחו ת? ובש׳מ :ךלמ יב,יי דע לאננח
 הלחת ׳ תאח :חקבל םלשידל ה^וד1עדו.יהי
 ■ען׳א םיןנעה־ל?־תא הצרי.קני ך׳א ־?ג?ס
 ןשע אוה) 1=^5 1 קזבל םי£ףי־לע ואיצ
 לע

 ׳ח ןמיס ,א םיכלמב ׳ב םזיל

 חרלכ ו/ר&׳ל ש׳לא־ל? זוסלש׳ דןלז?ה־לא יל׳ה^יו
 ג יעיבטה ז£׳דחה אוה םיעראה
 ־תא םןנז1כה'וא-ש׳מ לאריש׳י 'י^ז ילב יאכלו
 דעומ להא־תאן ה1הל ןוךא־תא ילעלו :ן1ךאה
 םתא ילעלו להאב ךש׳א ש׳־וקה ילב־לב־זואו
 לאלשל תיע־לכו המלש׳ דן^הו:ם,לולחן םיגלןכה
 ןאצ םיסבמ !יראה עפל יתא וילע םידעונה
 ואלכלו :ברמ ינ?ל אלו ירפסללאיל רןן׳א רקבי

 ¬לו ומוקז?־לא ה1הל־תירב ץור^־תא םיכוכה
 יפנכ החת־לא םיימדקה #־1ק־לא תיבה ריבד
 ם1ןכמ*לא ם.יפנכ םדקריפ םי3ור3ה י^סןהירמ
 ויייז־לנמ זייאה־יע.םיקירמ וכס־ג !זראה
 םידבה יש׳אר וארי! םייבס ונלאד :הלעבלש
 הציחה יארל.אלו ריבדה רפ־לע ש׳דקהךש
 ימ׳ קר ןולאב !יא :הזר םולה דע ם1ן׳ יידעו

 קדחב הש׳ט םש׳ חנק רק׳א םינקאה תיחל
 ץראה קקאצבלארש׳ל יקב־םע'ה1הל סכ? ר?׳א
 ץנגןהוש׳ל(?הךט םלנהבק תאצ? יהל] :םלרצט
 דמעל םלנקבה ול?ץאלו ־• היהי תלב־תא אל?
 ־תא הוהל־דוככ אלזן־י? ו״מל יקמ תד^יל
 ןכש׳ל רמא הוהי הטלש׳ ךשא זא :ז#ול תע
 ■ןתנש׳ל ןוכמ ז^ל לבז תלב יתינב ,דנ? :לקרע?
 ¬ל? תא ךר?לו וי;פ־תא ךלמ ?סנו :םיטל1ע
 ■ישאר :דקע לארשי להק־לבו לארשל להק
 תוא וימ ובל ישא לאושל ןדיא ,דוהל ךורב
 ישא םויה־ןש :רקאל אלש ידיבו לקא ןוד

 יתאצוה
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 תוכמ לש ׳בו ׳א םויל ה־טפה
 ייל ללכמיי? ריך&ד־זו* יקמת* יתאצוה
 ח:ב ת1ננל י*ת,שי יקרש דב? ריענ יתךק?
 יסץלע ת1.ךו.ל דייכ רקנמ ק?׳ *ש ת1ךדל
 חלג תוגגל י?.* דע; בקל־םעיהי1 :לאישי
 ימ^הלרקאמ :ל־תליהלאהןחים$>
 יקב׳לתיק תונגל ףקקל־םע קיק■#* ןעעכ*
 ׳ימת *יי ז#'קר :ףןבל־םעה,יק.יכ קקישק
 חןבל־אוה ךינהחמ אי ־ה ךמ־םאיכ "?ה
 לבד יז׳יי יי?ל־תא ז^הי םקע :דשלתדס
 לאישל א?פ־לע.ו בז^או יג* דזדתחתםקאו

 וי,'־ -*,לנ
 הוהי־ת?והפ העות אצות ם1;ב הלהו :םהיפג
 ¬ד? וך;התלעו יהעל ־ח םדזוקדקהוםקק ה?ל
 לדנ ח8אן םלשיריג םחלת חןיהידנמ :יזיער ךי

 :ךא? ברל םלמי^בג בקן ביבק םי1נק-לכ
 רומוהו לקנה דך!ה םוסה תתנ? היהת ן5י:
 קקממ הקקק תיממ העול■#* ה&פס־ימ
 שיאיגה שול1גה*־ל?מ רתונה־לי)היןדו :ת**זה
 ת1חתז^הל זו#3 ה# ידמ מ*ך ם^חי־לע.
 הדרו מ12שה גד-'תן$ גזו^ו ז$דל ך$ל
 ־ל# ץר$ס תירפ&׳ס תאס הדעי־אל רז$׳ןןז

 ***** ןלר*ל םוקק םון׳ £$׳*,; :לא#' אלו תוא?? היהי ךלמל .תוחדהל םלן׳זרי
 1אי*1ה3 י^תבאדנע תר; ר#א זדן־זל תיי3 ־אל םירמ? תח^^ס־םאז:ם(^ןה זועל סקלגן

 י *ייברעו ***י יימי !םיך*ס ץ־#ס סןו*< ׳ ז$מה היהת ־ םהי־ע אלו הא; אלו נ#ןןב
 , י . י " ילעי אל םן1גה־תא הערי ף|יד$אר..

 :ת1^ךנח־ת^ ע6י6^יא^יר#ןם^ז־ל^תאססלםיריזסתאסחזדיהתתאז :ת1;וי>העד־תא
 יגפל םיןכך*ס5חוהי תימ ת1רי?ה זלהו העויל םו&ד תול^ס־לע.הדדי איהה םל3
 סקס יחן?לו םי&ןגד-ל^ *$ו ת1אן^היל^.הךוהיקיו ם^ול3ריס־ל; הדעו :ח;זסה־

 תו=ד8ח ם״מ ריממו : אוהה 0ל3 ת1א;* הללדון33 *לעי י;^ היהי־אלו יל#3י

 תטוס דעומה לוח תבשל האירק■
 תתלה־לע יחבתקו םעישאר? םיכתחל ,ל!ךדל?אך?אה^ האר ה^אזךקמ רמאיי

 ךמי* םינברה תיחןזזלע.;יה ^ םידמיה ין0מ1ח אל'התאו ה^ז םעק־ת*
 רה־לא רק35 הולעי רקן2 ן1?ן ה:זךנ :תדגוןי ךיקעלו <יר?* ח0מ י?ע חל*ת־ר1{׳* תא
 ־אל שיאו :רקה 8%ל*?!?-.ן? קבצנו יגד א}־םא תקעו :יניעג ןח תאקמ־םגו ם#ק
 ־םנ ךהק^?? אךו;לא שיא־םגו ף1ןען$ןל ףעדאו ך;דידו* אנ ינע־זוה ךיניעב ;ס יתאצק
 יייייייאוהס יהק רומ־לא ונחי־לא רקבהו !אקח יונה יןטע_ יק הארי ףי/עב !ח־ארןזנא ןע?ל
 ח*מ םגון׳גנ םילשארג סיג?* תחי־ונ* לסש־ו ךלא ר?א>_ו

 ן הקלו :הןט וניעת־לא םיללהךי'?? ןיא־םא
 ףקמ ינ* ףיעעב ןח יתא??־'? איבא עגיו
 ־ל?מ ף?עו ינ* יגילתנו ינקע ?ןתכלב אולק
 ־ל* היהי ר?אף •* :הסדאה ינפ־לע רק׳* ם1ןה
 הימ;* קיבד רק׳* העדי יקיה-תא ם2 ה1{׳ם
 רמאמ : םק׳ב .ךעדאו יניעל ןז! קאצמ־יק
 ¬ל? רדעא ינ* רקא5! :ךלבנ־ת* *נ ינאלה
 ד1;םל הוהל םק׳ג יתארקו ךי;פ-לע_ דימ
 :םחר* ךקיאדרא ית?סרן ןחא רק׳א־תא יתנסו
 ־אל יב ינ§־ת* תאלל יכות אל ר?א5ו ואיש■
 יתאסיוקק .העד ה*וי יקאינ :דוו םדאק ינארי
 ךית?ק׳ו ילבב ריעג הדרו :רוצה-לע_ תבצנן
 :ייבנקרע ףול,י,?כ י׳ל&ו יי?ס תרקנב
 אל ינ?ו ןךחא־תא תיאךו י?5־ת* 'יתרפה!
 ךנש ׳זי-ל?? הזן׳מ־לא הזהל רקאה י׳יבי

 טראה^וג
 ©?.כ 'ה.יהו י"?-,ג גנעמ? החל .ינש'וד:ב ח ןפ_ע
 וקנה;רבעוי :הוהו םק׳ב ארקמ םק׳ ופע בציתמ
 ןי* !ימל םיחי לא הוקל 1 הוהי א־יק־ב וינק־לע

 *5׳נ םיסלאידקח ך?נ צו?*י דקח־ברו םיקא
 יטא ןנע ודק> הקע אר הקנגהאקחו עק׳קו ןוג?
 בניעבר־לעג םיק׳לש־לע^נינ? יגב־לעו םינידע
 'יןדנא רקאעוחתשמ היקוא דקלו הזןדנ ךק?מ
 ימלקב :ת* א.זףלוינד* .ףיגיעב ןג יתאמ

 ־ל? דגנ תדב תיב״גנ* המ ר?אר :'ונתלחנו
 ילמ יא־דנ־אל .ןק׳* .תאלפנ השע* 'ףקע

 גלמ וכנ* רק׳* תא ףליקש



 תוב־ם דעומה רוח תבשל האי־ק .
 ״!?!־¥ ימ 'יונ^ ן יצגןג3הן'יים&י־תא יןי?מ*$ :י?,ה םןזד
 ©רעו הדפת אל־םאו השב ךס דזל רפשה :יסוכמו ייחהו דרפהו ית״מ

 גחו םין*ו ריןזקסיבב !ןל הון׳גמ תע?ש $ןו וידשא־־תאו ןורבשה םתבןמ־תאן ןיצתה
 י3מ?3 םישגן© של? : זעוקת הפיקה ףיסאה העדי יכ ךחא לאל זןצוהשס אל יפ :ןותרכת■

 היירי 1 !ל*ה ייג©־־תא 'דריבז־ל?'הארי" בשייל תירב תרביתךכ :איה א$ק.לא יזלש אנק
 ־תא יהלותהל יןי^ם םן1נ שירוא־יכ :לאלשו איק; םהיהלאל תבע ם׳ייהלא 'יזיא י ינה ץיאה
 דןת?3ן3 יחחאךא ־׳'א ־ימלי-יאלו ע?נ ינז!ףימל ייןרנבה "לק*!.־ יה?1ם הלכאו;!?-
 םימע,? שלש ףיזאא היהו ינפ־תא תיאר? ירחא יןי&־תא טמל ןסיהלא יד?? וינינ?־
 $־**7? 1י?ז־ם-ד ץעח-לע״טחשת־אי :הנשכ -תא ־ייב" :דןלדוש5!,ת אל הקסה לולא :)!)יהלא
 ך*רםל{< ירוכב תי^אר :חה§הןנח^-ןנ3ל ת1צם םיז?; תעב# רם#ת ת־וצןפה גח
 בלח5'\ד1 ל^מ־אל הוהי ת\5 אי?ת #ךחי1 יפ בי?*ה ם׳לח ךע1םל ףחי#

 םויח רזמ יפכ הינמ תמב ןיר^נ רינאמל :1םא ־לכל םחר ־ו1$־ל$ :םירצמ$ חא^ בי?^ד

 חל לאקזחיב תוכוס דעומה לוח תבשל הרטפה
 1דוהו ינא-יק ועדיו הע^לםעאה '?שדני נינט? תסדא־לע.נ1ג איב םייב איהה םי־כ 1 היהי
 ריץו לארשי.י9ע.ויתבעיךיא ישדק,םש־תאו יתמח הלעת .ך!זע .י*זא םאנ לאישו
 ינא־יב םימיעךר דיע ישדקקסש־תא לחא 1 אל־םא ית^ד יהוכע־שאכ יזלאנקני :יפאב
 םאנ הזייתח הא; ,המ :לארשיב שירק, היהי *א־ישל ״?יא ללז ליד$ שגה1 ה$לי אוהה םי;ג
 ויבשו יאצ^ הנייבד רשא םידד אוה !ד[זע רדא הישה תעו םו?שה ףלעו ם:ה,ינר י;פפ י^גתיי
 ה?צי ן;שי קשנ? יקישהל ידוהי.יאישי ירע ף8$ םלאקלכו ה$דאה־לעשז3רזו וממזזלמ
 םהב ידעכו חסילו דילקסבי םיצחכי תינבדו*ייל£>נל םירהה י9־!פ*ה ימימ?!^
 אלוזידשהרש םיצע יאשו־אלו :םינש עכששא ירק-לכל יתארקו קיפה ץימ הוןיח־ל?ו

 םש־םיקפ 1 גינל ן/לא אוהה ם1;ב הדדי ויפנ״א־לעו וילע ריז^סא תירפק שא שיבןלא
 תמ,םחו םמ תמדק םירבעה ןנ לארשיב , לתלדזתהי :להא רשא םיבר םיפעדלעו

 ץרא? םירבע ילייב: די?ת ישנאו :היזע. :לאךשו ירה־-לע ףיתיא?^ ;יפע יתכרע
 י)?־יע םירתינה־־תא םירבעוד־תא םירכק״פ לוע?' יומ יןיי!חו ףלאמש יע ■ןתשק יתיכהו
 :ורקח: םישדחדועלש הצקמ זחהןסל ץראה ףי§;א-ל?ך התאעיפה לאיש;ידזלע. :לי,?א
 הנבי םלא םי# הארי ץךא? םירכנמ ילבמ תעל ףנ^ל?ריפיז טי^ לחא רזעיא םיקעו
 אלנ־לא םירבק״סה יתא וךכק״דע ןויצ ילצא ליפת הלשה :נ?־לע :הלבאל ליתנרנ הלשה
 :ץו!מ ייסטל הנימה ריעדיש םנו :גדב ןיסה ש_א-יההלשו :הילע ינדא םא;יתלבל י;א י3
 .*שרע ]'ריכזמו ם״ויד ףסומ .ק״ח .וללהי .ירשא.חעושת ןתינה.ןקרופ שוקדרבל תבשח שדקמ ]'םתוחו תוכרבה םייסמ ר־םפמז

 תרצע ינימשל האיךר
 ןא זאש ינפמ לוחב לחשכ וא שנשנ לח סא ק3 קוליח ןיאו רשעת רשע האר ,סב ׳אנ תורקל ןיליחתמו ת׳ס ׳נ ץאיצוסז

 5 חרמ ינימשה םויב סחניפ ׳סג ריזנסמל ׳גגו .תורשעמ

 סיני למש ן?של דרכי־־רשא םי^טכ ףדללא אעיה ףנןרז,תאיכת־לכ תא רזעעת רשע
 31)5?תרכבו לרהצול ףשירית 7ןנגך רשע? היהל 1 ;גבל תלנאל :ףמ׳ הלש הדז;דכ י
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 תרצע יגימשל ה^ירק
 מיימיוס^ קי^י 3י^ היהדתא .!$$ דמלת ^ ד^ח

 •יל׳דסת ףויולי? !ד?ד ־1?מ יקית אל יע דודה ךממ חודדימ :סימרעלע
• •• 

 זח6ד םירצמ ץראב ;ייייד חוחו רסני לשא םוקמה ךממ קחרו־',? יתאש
 מ י?דס*תא ,דימ .יכנא :זןי*אה1,רי;זןכר5יי? #*0םי^רףיהלא

 יתאו ךבהא י־ ךן־ןעק אצא אי ךילא ךקאי ־לא #5!ךליע # זימזומ

 איצות םינש שלש 1 הצקמ י ־ ד^ , הלחנו
 . ־• •יי ״ • ח *

 לארשי תכשנ :ה&עת
 _ .־י •״?׳־ .*

 ר?יה ןנאצע זןוקקב דלס רשא ד1כמ־־ל$ תחנמל *יקד תנשב ףתאיבת רשעס^־תא
 י3י? יע5ןי.^ דמלא ה)הןל שידקת ר9ע ז^נמ^י ול־ןיא יפ יולמ א;י י• די$ש?
 זזיהלאהדיגבל־ףגאצריכבי^ראלו,דריש ילבאלד^^א **מ01*ק1 ^
 היהי ,דמי־ר8׳*ן ?99#ז#ג יע?׳ ינדלי*ס ה^מ די# היה!ךלמו ןעמל יג$מ
 י? ־דג׳ וא ספב םוט מ העציבו :ךהיביה^א םי#ע3^ץ(ןמ י* *"נ :הןץע.ת רזןיא זן־ח
 דומי?׳? :!ןיזאא ה}הןל ונה י>זת אי מ םי$ אפ טומש חטו?שה רבד הזו :הטמש השעת

 ה!רמ חם$ תוך5זוי ־ ה$ םירימט ךיהלא זןלח; !ןל־ןתנ !ןי*לא הוהי רשא ץראב המי
 ה$ול דיכי רשא םוקטב רה בו ןאצ ךיזאא ה*די לוהב עמשת עוטש־־םא קר :התשרל

 :" ־ ־ •״־•״• ־ ׳י• י• ־*־ • •י 2 ז ־ ; * ־ י/^ז ״ ״ %״ן *

 ־אלוה "שבי ישילש :ךידר יעי לכ םיר^מ ץראמ -יכ :ו#ןקי אל $מ םיכב םי1גן תלז^ו טיבגןה
 י׳לו םומ זך!כש ךלףנ־לכב ראש ךל ה א די ךילעש ,דחאב ךיחא דחאןנ ןויבא ךכ %
 ןושארה םויב ברע■!חעזתרשא רשבה־ןמ ץלל ץמאת אל ךל ןתנ ךיהלא הןחי-רשא ףציאב

 ץרג# דחאכ חספה-תא סבא לכות אל :ךכיבל
 ם1קמה־־ל^דכא יכ :ךל ןתנץז}ל\א ה1הץרן?א

 אלו ןויבאה ףיחאב זן;יע הנתו הטמ#,ל ת#

 " ןמי גייסמ יי&יזי* ^ א־גלע? זהא
 ן ללגכ יכ א זןתתכ ץבבל עריבאלו ול ןתת.ן1תן
 ז#עמ־לככ זןץ!ל£ הוהי; ד?רכי;ה{ה ר^ס

 *׳*.?ול: תכדנתפט ךיהולא העויל ־יקי:ךצראב.!ןניקאליךןנעלךיחאלך־ןעתא
 ינ?ל תממשו :!ןיחלאזיוהל ךבסבו ךשאב ששימבנמ ההבעה 1א דבעה ךיחא !ןל ד0*
 יממינ־עיממ ךתלי !ןמי רורא ךיחלא :ךטעמ ישפח ונחלשת תעיבשה הנשנו םעש
 המלאסו ם1תי!ךו ךנה] ךילעש? ר^א :םקה ונחלשת אל ךםען3 ישיפח ינזז?שמ־יק]
 ךברקב י '׳י
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 טשל האירק
 10ל ףי#* היהי'דובל יזן׳א םיקקכ ךבךק3
 £0]םירצמב ,ח:יק ד9־י9 $ל3£\ *$ 0
 גת ז תכשבו ישימו :חל*ה םי(5חןר־־ת* תי^?ו
 378? ד?סאב םימ;תעב# די ה#עת תפפר

 ז •
 ♦ ז ^ ■י

 !9לאקו םותמי יעהל יוניהל זןתז$*ו
 הןזמל גח$ו םיו^י ת$?כש :ךי־^ב

 ת״ס ץחיגס

 ייילא הי,דוו?ר?ייקהיה?רחבי־ר#אםיקט3
 ?א תי;" ךיד:ת#5ה רכבי ךתאמת לב?
 ךרטהלב האר;הנ#? 1 םיקעפ שי;!# :חק#
 גי3 רח?ל ך#א םוקקב ףיזילא היהי 1 ע6־תא
 הארי.אלו תובפה נחביתיע׳ב,#ה גרבי תיצמה
 ף?ר?נ יל:תנתמ? םייא :םק,יך היהי יג9'־תא

 י ־ ךלדת^ י#א ךיהלא היה;
 : סחניפ ׳סב רימססל ץרוקו . שרינש לע ק״ח םירסואו . הג^׳ארה לדא

 םתנ־^הן :ושעת אל הדבע תיאלמ־לכ ם?ל היהת
 נ :ם9י$ת העבש הנ^ב םיןעב5 דח* ליא דח*

 ה#מ־ת$ היהל חוצ־ר#א לכב לאך#: עב־ל{י' ה#מ ־ומאלו

 ¬ח ןמיס 'א םיכלמב תרצע ינימשל.הרטפה
 —-*■--י- ־. זךהי־־לא ליפתהל המל# תילנב 1

 יבפלמ םק,תאזה הלחתהו הלפתה״לב
 תישך9 ייקנו ויב־וב־־לע גחבמ הוהי ה31מ
 לו'ק,ל£ר.#י להק־לבתאךרבמ ־ימעה !פימ#ה
 ומעל החונמ ןת;ה\הי ךוך5 :רימאל ליךן
 לב מ ד^( ךבל לפ;־אל ך3ד ך#*< לקב לארשי
 י!ךל :ורבע ה#מ ךנב דיוד ר#(< בוטה יד#!
 ־לא וע1כב4*־םמ היה ר#אק ונקע ונילא*!זזיהי
 חקלל ךלא ינקב? תוטהל :ינ#ז5י;לאו ינבזעל
 .ויםק#מו ךקחו ויןויצק רמ#לןו־בךך-לבב
 י#{!הלא רבד ויהרן ג יניתבא־תא היצ ר#א
 יניהלא היהלאא םיבך> ה;,■די ;;קל 'יתנעדתה
 ימע טפ#מי ודבע טפ#ט 1 תי#על הל^סמיי
 יטע־־ל? תעד ןעמל :ומייב םיידגל*לער#;
 סמו:יינן ןי>• םדילזיה אוה היהוי,?יץראה
 ויקהב תעיל ינדיל* היה; םע םלש ם;בבל

 לארשי־לכן ךלזקסו :המ םי>3 ויתיצמ רמשלו

 םירשע רקב דייהיל־חבן ר#א םיטל#ה זטן
 ינממ םיר#עו האמ ןאצו ףל* םי;#ו
 םי,־? :לאישי י;?־לכו ךלומ ה|הי תלנ־תא
 :;?ל ר#א רצהק ךית־תא ךלמה #רק אוהה
 הןרנ9ס־ת*ו הי^עה-ת* ם$ השע־י$ הןחי־תיכ
 רש* ת^חגה ח3זם־־יי> םימלשה יבלח'תאו
 החנמה ־ת*ו ה^עה־ת* יינהוכ ןטק, ־
 1 איהה־תעב המלש שעלו:םימלשה

 םעכ :םוי, רזןן ה^ב־וא םר?; תעבשו םימי
 יכ£1 ךלן?ה־ת* וכי^ו ם£^ת* ח)שי'ניםשה
 רשא הבטה־לב לע בל יכומו.םיחמש םאילהאל
 יזןבכי׳ע:1טע לארשילו ודבע ךודל'ה1הי ה$ן
 תיע־ת*ל תוחל תעגיתא תונכל ה£5ש ת1לכ?
 :ת1ש$ ץ$ח ר#* ה1צלש קשס־לכ תאו ךלמה

 : תוכרבה םי יפס ריסמה

 הרות תחמשל האירק
 םיהלאק שיא ה#מ ךיבר#* הקיבה תאזו
 רמאיו :יתימ :ע?ל לאךשו ;נב־ת*
 רהמ עי$וה יוטל ריעשמ חרזו א$ עיסמ הוהל
 :ימ,ן תד שא יתמיק םליקתביברק העמ אאי|

 םה ך,ומ יי#יןזלו םיטע.במ ףא.
 ה#ם ונלדךצ הרות :ךיןברבימ אש:ךדנרל
 ך^ זייעי? יקיו- :בקעי תלקק השרומ
 יחל :לארשי רנבש דח:.םע,ישאר ףשעהקב

 ׳ר

 תאון :רקממ זיתמ יהף תמיקלאו^בואך
 ופעמאו הדוהל לוק^הוהי עמש רמאיו הדוהיל
 ^לוייל:היהת וי^מ רזעו 1לברוךי ו^*יכה
 }תיסנ רש* ףדיהזד שיאל לקרואו ךימ^י רמ*
 ויכאל רמאה :ה^ממ ^־לע והכירת ה6מב
 ־ת*ו רילה אל'ויחא־ת*ו ודריאר א? '1טאלו
 זןתירכי ףתרמא ורמש יי)עדיז^ ד־ יי" ^
 ^רשללזןתרותו בקגמל זןי1כןשמודוי :וריןגל

 ומישי
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 זליבז חיכז? רסא !ייב!?! ייי ־-ר^נ? ימלא םסו

 הרוח תחמשל האירק
 רג פ:דספזש־לנ ׳ילמ ייליט? ״*׳;
 ו:מר םינתמ ץסש הערת וךיז לפיק אדו העדו
 האר דידי רסא ןשימל :ןוז?וקץןם והנשמו
 י$ורפ ןן5י םו־דד-ל? וילע ף8ח ו;לע,חט?7 ןכשו
 דממ ךרא ה1הי תןרבק רהזילו יי*־]3ש
 תאובת ד$םוצוחת זך?ר םוהתמו לטמ םן3ש
 םל5הר>ד שארמ' :םידרו שינד^ו שי$
 ןוצרו האלהו ץךא ד*נו :'םלוע תועב? ד^טמו
 יענ *דקלו ף&יי ינ׳איל התאובת ה;ם דכש

 םהב ויךךק_םאר י.גרקג יי ידה ורוש רוכבתיחא

 יא^ל־רה םיפע :יןילהאב ך
 :ג$שי #.י םיפנ עפש יפ קדצ־יחכז והבת םש
 אע^־מ כזל־מ וימ י6*ךןלי:לי? יגי9מ

 ־י? אי תישאר אךר:ךכ,ךק,־ףא עורז ףרטו ןנש
 םהישאר אתבןופםק^תןנ-חםש

 !דלי י"" :לארשד־ם? ויט§שהי ה^ע הוהי
 י׳?א לת?* :ןש?ם־ןם קע הידי רוג ן ד רשא
 ?ירד!ם״י לוהל תקרב אל^ו ןוצר עבש.ילתפנ
 יוצך יה:רשא םקבשךויק דשא ישאלו ־השך:

 3^מ תשח?ו ל1ן3 : *1 קשב לפיטו ויחא
 ם:0ש בגר !יישל לא? חא :.ראפי ףך?,ינו

 :םיקחש ותואמו ךרזעב

 הרות ןתחל תושר
 * לארשי לב ינדיל דפ םדק יהלא הנופס ןירזקו לאה תושרמ ול סירסהו הרשו ןזתל ןד^ו

 ץרדה?ם תושרמו .הרןני םינינפמו זפמ תושרמו .ארונהו רובגה לודגה לאה תושרמ
 םינק.־ תוש־ןטו .הרות יפולאלחובישי;ישאר חושרןנו .הרורבהו השודקה
 .ארוהנב דול ללהלו תודוהל .הרמזבו הרישב 'י? חתפא '.הרוש יבשוי םירענו

 ץ ; • ץן • י • ן ; • • ף • • • •ןפ 9 ״ } •ן "

 בל תחמשקה .הרותה תחמשב חומשל ונעיגהו .הרותפה ותא־ויב ונמיקו וניחהש
 הבוטה רקדב היכלוה תרשאמה .הראפתו דובכו רשע^ םילד תנתונה .הריאם םייניעו
 היקמועל .הרהזאו יווצב הירמושלו היבהואל .הרובג תפסומו םימןתכראמה .הרשיהו
 רזנו דסחו םייח תתל .הרובגה ינפלט ןוצר י,די ןנבו .ארומבו הבהאכ הירעו נלו
 דומלתב ולדגלו וכרבל וצמאל .הרותה םילשהל רחבגה ־נ*# י־ ׳־ל־ יברל .הרפעו
 .הרוא י םכמב'וסקטל ותויחל ותוכזל .הרובחב ודעול ורךהל םידדל ושרדל .הרות
 וסנרפל ונךעל .הרורב דעסביודעםל ואשנל וטלמל .הרבקויחקל ודמלל וללכל ורשלל
 וכמתל וכמסל ופקתל .היצו .ךרוצ לכמ ורמשלו ומחלל וברקל .ארב}םעב וקדצל
 .ארונו לודג ילאל דובכ ןתו" הרותה ןתח •׳*יבר דומע דומע דומע .הרבשנ ודחב
 .רוצימ ימיקמו.הרותב םיקסועיסינב ינבו םינב תוארל " ארונלאמ הכזת הזי רנשבו
 תקרעב ריאהל זןינפו .הריחבה תיב תחמשב חומשל הכזתו .הרבו הפ;םע דן*כ
 םילשורי תא עדמש .הרובגו הצע חור אלמיוהיעשי אכנכ .הריאמה אירלקפסאב
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 דימע דומע,.הרצו הלבאכ הילע םילבאתמה לב שושמ התא ושיש .הרהפ הב וליגי
 ׳יב!יעעי :הרותה םלשהוהןהישודקה להקה לב חושךנ.הךוחה ןחל•׳* יבר דומע

 שיגר םלוע תערז תחתמו םלק יז*: הנעס
 קשינ :דקשה רשאי;. ביוא ףןנ§פ
 ם׳יןיתנ ןת ץיא־לא בקע:ןןעדד? חקב לאי&ד
 ףושנ יק לארש:ךי-ישא :לש־ופרעי ויקש־ףא
 !תיאג ברח־רשאנ זקזען^ הוהי? עשונ םע
 :ךרדת ומיתושב-רע ךראו ךל ףי;יא ,ישחפך
 #אך רןד-־לא בא1ם ת;ךע£ הז^מ לעיו

 הדוהל ץרא-לב תאו ה^נמו םירןנא ץרא־תאו
 .ךעןנב רכבה־תאו ב^ה־תאו :ןוךתאה ם$ד ךנ*
 וילא ה1הי רםא'ין :רעצ־־זע םיר^ד ריע 1תרי
 קקציל'םהרבאל יתעבשנ רשא חאה 1*
 ףי}יעג ךיתיארה ז$.תא זןעינל רשאל בקעילו
 הוהנ־דבע ףשמ □ש תשר :רבעהו אל הקשו
 ץיאפינב 1הא רבקינ :הוךיפ־לע באוש ץראב
 דתי ;ב^־תא £יא עהיד*לו רועפ תין לומ ב.אומ
 הנ^'םירזהו האזעך? ה^מו ה$ה םויה דע
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 ימ ,יפמ :החל סנ-אלו1;יע הז>דן־אל וחס?
 םויםישלש באומ תברעב השט־תא לאקש!
 א?ע 1ינךב ג!^1הך1 :הן׳ם ל?א יכפ ;שי יטחמ
 ועמשב ימ? סי־׳יא ה,שם ךקם-יכ ,רע?ח חף
 ־ת? הלול היצ ־שא3 וש?ר_ לארשי־יןב וללא
 הזןלבפ לארשיפ ד1ע אי^ םן$-־אלו :ה^מ

 הרות תחמשל האי־ק
 תתאה־לןל :םיד מלנ? ה|הי לחי ישא

 ב ת1שג$ ה$די 1חל# םיתפומהו
 .ל'צלי וצראדינלי וחבנתלנלייהערפל םירצמ
 ז#? י?? לולמ אילפה לבלו. ךהןחה ךדו

 :לאר(ן׳י־ל? יניעל הזן#מ
 קזח

 תישארב ןתחל תושר
 ץימאו בבל סכוד .הרמזו הל,דח לב לע ארונ .הרישל הכרב לכ לע םמורמ תוש*ךמ
 המינפ ךלמ תנ הדובכ תושרמו .הריצי לכ ןודא םלוע לשומו .הרובגו חלו

 ןורשי .הריזחמו שפנ תנישמ המימת הרב .הרוצא םיקלא ונמק תישאר .הרוצע
 דוה יילע הרמלו 'החתפ1? בקע!ינואג הידמלמ .מ־ומשלו הדבעל השךומ ה^ן1נ
 ישאר תובישיישיאי •'הרעש המחלמ יבישמ ןיימ לע ינשי'•הרשמה הברמ אישנ
 .הרושל הרוש לכב םירענו םיגקן'הרשא*?1? הוע_קדצ תרובח תוש־ןמו .הרוזפ הלוג
 םיבנחמ התוא .א־וומבו"ליגע לחהלו םעל םירצענו *דרות תחמשל םויה הפ םיצובק
 ץומל םיאמצ .הרבעש הנשי? אלו השידחכ הב םילסלסמ • הרדהב התניתנ םוין
 הב םשפג ועשעשי הימוחנת .הריסמ בצעו בל תחמשמ .הרקי ויזמ י גנעתהלו
 חינל םפמ םיאייבמי םיצר י .ארמגו הנשמב זזוגהו יארקמב םיגוהו .הואפתהל
 םשאר לע. .הרובגה תאמיסרכש לודג ןכל . הרהזאב םישעמ םג םישועו .ה־ויתעה
 םדב תעד יתמכסג ןבבו .הריחבה תייב ץ_נ1 תואךל'םיבאת .הרושק'םדוע תחמש
 דסחו קדצ .הריבסהל 'ןובנ בל ויתאצמ .הרובחה ךות םעמ יתומירה רוחב .הררבל
 לחחהל תויה ןושארו הלחת .הרךועתהל וחור הבד^ל וגל ואשנו .הרש!חראן ףדור
 .ארקו ינימיל דומעו'בציתהו אב .הרזאתהל דומע י׳־• יבר'םוק התעו .'הרותה
 דע 'הךידתב המלשהל הלחתה ןיפיכתמתאז לע .ארב רוצ דובכל תישארב השעמ
 ףתרכשמו ךביט בל המ .הרומג הוצמל ןושאר תישענ'ןע!.הרקשל וז םעב לגרי אלש
 .היצקלמף־ן ךרבתדיארובתוכרבמו.הרצעלמ ףחנלגב'ךרבת ןיע בוט .הדחי
 דומע רהמ .הרשאתהל חלב דבכמ ופוג יהי .הריפצב הרות דבנמה לבש רובענ
 וקשל הןה שודקה לוקה תושרמ'.יארב תישארב ןתח יניז• יב ינולו!יבר דומע דומע

 'ינייייסמ' :'הרהמ לבה ךילוא ונע!ןימא " ארונו לודג לא
 תאי ?ינשה תא ם^־ולא ארב ת^אל?
 והבו והת הן״ד ץראהן :ץיאה

 :ריא־יהיךרוא ךול םיהלא יסאי; :ם!טק י#
 ם יולל{? לדבה ביו^־יכ ר1אה־תז< םדמ$ארב
 םא ר1אל ן םי;אא ארקיו :ךזן׳חה ןןמ י1אה
 •־ןא םי דרב־יזזיי ברגחלגהליל א^יך^חלל

 יהי ם.ןםה ךותבעיהריהי םיה1ל*
 לדהי^יקרק־ת^ םיזמ$ ש1£1:ם^מ^נ ןינ
 ־י#{ ם.דציד גןי(־חל תחןמ רטסלפה ןמ
 גזימל םי־ןרא איקב :ןכ־יזדי,1 ?יקרי לעמ
 ־ימאע :ןגש םל רקנ־ץ14ר בךע-ץזן. םל9ש

 ר

 םוקזן־לא םימשה תחסמ ם!?ה י'ץפ! םיהלא
 1 םיהלא ארקב :ןק_־יהל,1 !ישנמ הארקל רדא

 ארב םדפי ארקםדמ הרקמלו ץלא הש?!?
 ץראה אשית םיזליא ■יסאי :ב1ם־י5 םיזולא
 וניםל'יל9השע.ירפ ץע ערי עיךז5 בשע אע1
 אצותו .:!3קרל,1 ץיומ-לע. 'ביעי! למ
 ץעל יהנימל ער!עיר!9 בש?.אשו ץראה
 םיהלא ארב *ינימל ינ־יער!־שא ייפרישע
 :ישילש םול רקעקיחב ברע-יהלו :ביט־1?

 שמשה גניקג? תחאמ יקל םיהדא ר^אר
 תתאל גיסו ־י$מ ץ>י םיק מ לידנסל
 5יקר? חואעל זי0ן :סינשלם^ םידעופןו

 םיטשה



 על האירק
 שגאו :ןב־־יהיןד$ח־־לעריא!דל םיפשה
 רואטה־הא םילימ תראפה :גש־תא םיזולנ
 ןטקה רואפה־־תאו םומ תלשפפל לל;ה
 םתא ןתיב :םיביבה תאו הלילה ת?ן׳ש?ל
 :ץראה־־לע.ייאהל סד^ה עיקרל םיהלא
 ןי3ו ריאה ןיג לידבהלו הלולבו ם1;ב לשמלו
 ־יהלו ברע־יחמ :בושיל םיהלא אר־בףש־ה
 םל§ה וצרשי םיזולא רמאי :יעילר םוי ון$
 :נפ-יע/ןראה־לע_ ףפועי ףועו הוו ש?נ ץיש
 םילדנור םנינתה־תא םי,% אר?יומי^שה עיקר
 וצרש ישא תש9ר,ד 1 זעחה' שענ־־ל? תאו
 אלריהנימל ף?? ףיעזל? חאו סחניפל םלסה
 ־*ןאל םיהלא םתא ףרןיג :בוז?־'? םלהלא
 ברי ףועהו םיפיב םלפה־תא ואלפו וברו ורכ
 רו?א;ו :ישידמ םוי רקק־יחיו ברנן־יהיו :ץלא?
 הקהל ה^נל הדד ש$ ץיאה אצוה םיהלא
 םיה־אשערוזנ־יהיוהנד

 חאו העפי ןדאה תדד־־תא
 בינל ־םדאה שפג־־לפ חאו
 שענ םיהלא רןאר :בו^-יל

 _לוסתאדכ חרמ יממה םדיב םזדג־מ ׳■ב ןיד^ ד*מל .קי*

 ע״״נ) !דרות תחמשל הרטפה
 היהי יסאי היהו רקע !ישס ת1ם יחחא י,דך
 :רפאל חשמ תישה ןינך3 ע^והלדא
 ה!ה ןיגיפ־תא׳רכע םוק התעו תקירבעהשפ
 |׳ע ,.הנא ישא ץראה־לאהןמ ם_עה־ל;ןהא1א
 ■ף3ךךךה ישא םוקפ־לכ :לאישי ימל םה?
 והשט־לא 'וירלר ישא? יציסנ םכל 13 םכלמ
 ־רהנ לויגה 1 ךקמ־דעו הןה ןונבלהו ךדפקג
 אוקפ לודןה םןה־דעו םיתחה ץרא ל? תרכ
 ףי^לשיא בישהד" ־ םילובנ הויו ש^ר
 הערא השמ־םע יהו.'? ישאל ףי;!ד יקל ל'?
 י? ו3מג ,ןיזיו !.ד$מ!־*מו ׳ןמא א? רטע
 ־רשא ץראה־הא הער םעח־תא ריחנה ה4יג•־
 ץפאי ןמ5'קד :פןו? תחל ם^ייתעלשי
 ףוצ יש*י הרותה־־לפ? תושעל רקשל יאמ

 ןעטל לואגןשי ןינו ינ?,!? רוסת־לא רלעבדשמ
 הריתה רקס שוםעאל :ךלת ישא לכל לילשת
 ־ םשת 'ןעסל הלליו םם1י'1ב תלנויל ךלפהזה
 ־תא הייצת זא־ינ 13 בותןה־לןןנ תישע?
 ו׳&מ ק׳״נ ויףדי אולח :,עקשה !או ונהו
 ףיזילא הלע וי3ע.י3 תקת־יאו ץרעת־רא

 לש^תא עשיהו 59 ־דלפ ישא ל־ש

 ו&לצכ םלאח־־תא יוםיהלא ארהכ :ץראה
 ־םהא אי? הבקנו רכ!ותא אך3 םמלא םלצ3
 ודכ םיהלא םהל רפאיו םיהלא םתא ךרןלו
 הנדב ודרו השל3ו ץראה־־תא יאלפו וברו
 ־לע תשסרןו ה;ח־־לכ?ו םיפשה ףועכו םדו
 ־תא םק? יתתנ ה3ה םיזולא רפאה :ץראהו
 ץר-לה-יכ ינפ־לע ישא ערי גחו)ולשע־י?
 םכל ערז ערז ץגהיר? יל-ישא ץ.עה-לב־תאו
 ףוע״לקלו ץראוד תדו־לכלו :הללאל העדי
 ש?;וב־ישא ץראה־־עשסח 1 לכלו סלפ?;*
 איבי :ןג־יחיי הלבאל בשע.קי:־ל?־תא היח

 בוט־ה3זךו השע, רן^דכ״תא םיזולנ
 םלס^ה ולבי! *.י#שה ם1;ךכב־יהיו ביע־יזן־ןו
 יעיבשה ם1*ל םיהלא לכיו :םא;צ־לכי ץראהו
 יעילשה ם1;3 תבשי השע ישא ותלאלפ
 ־תא םיהלא וןרקוו :ה^ע ךשא וחלאלם־ל?ם
 ־ל?פ תלש 13 יכ ותא שיקי!שילשה ם1י

 : תושעל םיהלא אךכ־רשא והלאלפ

 ._ ברקק 1 ורקע :רםאל
 םיפי,תשלו?׳, 1 דועב י3 הרע םקל וניקה רזצאל
 ־תא תשיל איבל הזה ןדרבה־תא םירבע םתא
 :ח!3שרל סבל ןתנ םליהלא הוהי רשא ץי^ה
 רקא השגפק .ט?ש ןממ? יינלו■ ינניאולו
 הי^ רןדה־תא ר1כ; ר1ןאל ע^1הי.

 םכימלא היהי. רזןאל הו/זץדען חשפ םןחא
 ף?ישנ :תאזה ץראה־תא ם;ל ן!נ?ו ם?ל_חי;ן
 ם!?ל עי},ישא ץיאב ולשי.ם?ינקפי ם??פ
 י*6ל םיש?חורכעת םויאל ןדגדירלעל זןשמ
 דע :םתיא ם{ורזעו.לצמ יגיבנ ליל םכיחא
 ¬סנ ושריוםכ?םכיחאל 1 היהי״ חינץ־ישא
 ףהל ?זע םניהלא היהיקשא חצזל־זיא הפח
 >ףשא התוא םתשייו ם;תשךי ץראל םהלשו
 ףרזמ ןדרמ יכעל ה^וי דלנ! .ישפ ם;? ןלב)
 ־יישא לל רפאל עשוזע־תא ונע.*ו :שפשיי
 ל?3 :ףלג ינסלשת רשא־ל?דאו !ישענ ונדיוצ
 קח ף^א עפשנ ;ע השפ־לא ונעםש־־רשא
 :חשס־םע ףמ ישאל # ףיללא היהי היהי
 דרא עומ׳ץאיל ףימתא הרםל־־שא שיא־לק
 :ץפאנ ק״י קי חפיי י3.^־יש*י ל?ל ופמ

 מסזוחכ ףס רס ץללמדסר • ימ וי
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 חספ לש ןושאר םויל האירק
 םססל היגמו אב תערמ ןירמ תחאב תורות ירסנ *ב ןיאדתט

 זן^ם ך5לכ לשע,לאךשל־ךמי :םמכזןי־לע.
 :תלמשי בקן $כו ףמב־ילכ םלרצטמ ולאשפ

 י םלרצמ י;ימ םעה ןזנ־תא ןה}הלהינ
 ילמ ועסיוה תבענו יעיבר :םירצם־תא ולצניו

 םה^ רסאמ ל##י ,^?ל ׳י*׳ט א^ג?>
 םכיזדופשסל ןאצ םנ? יחק יב?׳!?
 םתלכזפו בלזא ת^ םתהןנלו :ח0$ה יטךן׳ן•
 ־לאו הלקשמ׳ר-לא ובהענהו ףשיו־רשא ׳ סר?
 אל םתאו ף$3 ^ םדהךט תהזטה יק*

 ברע־םנו ףטו? דבל םי־סמ ה£וי רבעו :רק^־דע.ותי3דךתפ1? ?׳יא יאצת
 רון׳א קצ?ק־תא יפא־נ :דאק ך? יו הנן־ם ךנק ףו^׳טה־לע.םדזן-תא !ןארו סדצמ־תא *ןל
 ־י? מאו אל '? תוצ3 זוגע,םירצסס יאיצוה אל.ו 'חה4מ־לע.הוהי הפק תזוזסס יה* ■$ן
 ףדזחםגו.הו^הז?תה? ולק איו םדצזפמ ושרג םתר!??׳ו :ז^?ל םקת^לא אבל תיה?׳זנה ןהי
 ר8׳א לארזק ';.3 בשומו :םקל ושע/אל ייל :זןילע־דע.'זןינ}לו דןל־קחל זוןה רןד!ו-תא
 זלמ׳ תואמ ע,3ראו ף?ן׳ םישלש םרצמ 0$ ת}הי ן!יי.ר'שא ץראקלא ואבליב היהו .

 .." המל :תאזה הרבנןה־תא םתר!?שי ךקז רן׳א?
 ץראמ הוה;תוא3צ־ל? ואצ:הןה םוער םצ¥? תאזזו הרבעה המ ם;י?3 םקלא יךםאץי3
 [ןאיצוהל זללהיל אוה םיךכש לי£ :םירצו? חסל ךן׳א ה^היל אוה חסב־חק םתרסאו :ם?ל

 וא לפננע םירצמכ לארשי-יגב יה?־לע
 ר?אר ו חבשבו ישירח :ם£רךל לאישנ :מ־י?ל 1 :<]^ו8א3 םעק־וקמי^ה יני/9־תאוזזהמ

 ת^ח תאז אהאל הט׳ס״יא הלהו -תא הלהי וון? ישא? לארשי ימ *ץי יכלפ
• . . • . 1 

 ידער? םקמ1 :זיקה? ־ולבכ לכו רלןה ״מ
 יינליכו י ״״־ ־ לתא ושנת לארשי תיע-לב ךכ^צ יהתו םליצס־למ וידגבו איה ה*י
 רמ־ל? ול לל?ה הלקל "מ .תין*! רן ףהא :תק םשךיא רןן׳יא ״ב ןלא־י? י םירנמכ הלד}
 ־י?) ץיאה חרזא3 הרדו לתשעל ביק זאו ואצ ו0ון־ ר־ןאין הליל ןרהאלו ה?׳טל אךן־ל

 ףיוי תתא הדלת :לב לכאי-אל לרן! ודבע יכלו לאך^י ימ־ם3 םתא־םנ ימדרית*?
 ^העב־לפ $£1 :ם?כי'ת? *ז רנלו יחק םק!ק.5־ם3 םקאצ־ם? :ם?ך3ל? הוחדתא
 השע, 1?ויהא־׳י^חן׳מ-תאהלהיזויצר^ע י ״־י־:יתא־םןםקמקי יכלו,םתך3דךשא?

 הן־ונ איצוה זן}ה םלרד םצנן3 יחפ ־!ם םחלשל רודסל םנזה־לע.םירימ (נזחןןן}׳
 םתאכצ־לע- םירצה ןד*מ לייע? ־תאהמיא!?פ:םיתמ ינל? ירסא י3> ץיאת

 ןדיתע לע ק-ח םידבואו תינשה ת-ם ןיח־גסו םתל$?3 תיר^ □תר*}#? ץן}0י םר^ 1ןניןי^

 . תיב־םד ׳א םויב אמנת בעכ וא ־חש קרוק ינע שויב

 חספ לש ינש םוילו ןושאר םויל ריטפמל האירק
 ןד !יזח ?לחל □לי ך?נן השמחק :ךלקל ח0§ ?לחל ם1ן רשע.הנןי}רא.3 ןל?׳אךןז ןיי־דוע
 :י*?׳ע!ה אל ה1בע תןאלס־יפ ם׳־ךמארק? !לו^ארה םל:3 :לקי:תלמ םמי ת$??ש י

 וחינדמר זק6׳א ם^? םימ:תןנ;ש סלד י^/5 הלא? :הןא־תא ילעךת דיןנתור ףדעל ךן׳א
 אר זורב^תןאלס־ל? !}??הק:שלקארק? יעיבצל םליכל:1פסני ה(ץןזי.דיקיה תללע-לנן

 נ׳יכ ןםי0 ׳ב סיכלסב חס• לע ינע םויל הרסמו 'נ קיס עש־חיב חספ לש קשאר םויל ח־טמו

 הדוהי ;נקז-ל? וי^ יפםאד ך^ר ןךל^ין 1 ז^ענדי!?? י^ל סעה^ע^זח
 ־ד!המז״ג ולומ לע^ :ם^יל • ן ע^י• ■;ימ^י:תלא??:קמ־מ הל־יז

 שרופ לא
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 חש* ׳ב םויל 1וו*רט£וד ח** י* *יםיל

 ■סימיבהו ותא םלשירל י3שי־לןו הלוהי.ו8יי^ ן תירנה ןוךא־־תא וא?׳ רשאל םינהכה־לא
 א^׳נ לילולימממ?ל םקה־לכל םיאמנהו וכלבת^־ן1^תאיא^נ1^!יניינמ
 אי^זנגה תירכה ימ ירכד־לק־תא םהיאאל תן,ד ם1לה עז^והי־לא הלהל רקאלנ :םקה ;נ6ל
 ־ת1<תךנ1דוםי,:ה־לע_ד]לטה־ופעדףוהית;5ב ינ ןועדי ישא לןס^י־יכ :;יעכ ילל?; להא
 י=שלו הוהל ךסא תקל׳י היהי עהל 1 תייבה. :ךזןע היהא ת?׳ם־םע.יתלי? ר0$
 בל־לקב 'ויץקחך7ואו ויתודע־־תאו ויתוצמ 7ןל ה?׳? מ^הל-לא ת1הי רקא איהה תעי)
 תאזה תירקה ירכ־ז־תא םיקהל ?׳?}־לקנו ךארשל־למ־תא לס בוטל םידק ת1ברח
 :תירנ3םע!רמ5־^החד־{©ד-לע.םיב^?ה ־תא לם;וםירצתוכרח'עטיוהי.וץזמ/ל ;תןמ׳
 לקדכ־תאללודןה ןהכה והלקלה־תא ךל טה ויקיו ־ר?׳אך5ירהןו:חוללן,ה^כ>'לאלאר(ן׳יימ
 ז^׳רי לניזןסאימ־ול זקה ירם(ן׳־תאוה^פה ול'כםייקןה םיכצממאציה םק?־ל?עשוהיל?
 ל?לי הלט׳אלו לקבל םיישקה םילבה־לק ז$ םתאצנ 'ךרל3 י?דמ יהמ זוקהלטה יקי;א
 .ת1ןל?׳ב םיסחיל ץוחמ ם6ך?׳יוםי!?ן׳הא^? ־לכו םלאצלה םעה־לק ויה םילק־לכ :םלמצממ
 ־תא תןן?׳הו:לא־תי3 ןןוקקדוא אשנו ןור-זק םירצימ םתאצב ךרד? ךקלזפנ םיללמ םנןןל

 יחומשכ רטקיו הלוהי יכלק ונת}ושא םירגנה לאישי־עכ וקלה הינש םיקנרא 1 יק :ולמ־אל
 םירטקםה-תאו םלשורי לקסהו הדוהי. ירקנ הקהלמ י0אן .יינה־־ל? םמ־דע י???*
 אק>• לכלו תזלזפלו ורוילו ש?של לענל ה1הללוןגינ ועמזל־אל ךן׳א םירצ?? סיאצלס
 ?ימ ^הןתי3םהרשאה-תאאקיו:םין?׳ק ־תא םנר*ףמ יהל3לם$י^מ עפשנ רשא
 ל!יג3 התא ןןרשפ ן1ידק לזינ־לא ם.ל?׳ףיל וגל תתל םץובאל היהל ע?ש;ישא ץראק
 רבק;לע.הר^ע־תא דןלש.ךך$על קלי.ן1ךדק ס^חת םיק,ה טלימ־תאו :ש?דו בלח תבןץרא
 תלקב ךשא םישדקה יתק־תא ץתר :םעה ינב םתואולק־אליק ויה םלקרק-יב עשוהל לב םתא
 :.הרשאל םיתק םש תונרא םיש$ה ישא $״! רבו^־נ ל%יל יוימ־לקופת־רשאכ יהינ :ךרדע
 ־חא אפקמ הרוהו ליקק םימקה־לק־תא א3;ו ־לא !דוהל רקאף :סןרויזל דק הקדסנ םתהס
 -דע עקומ םיקויוס הקק׳־ורמקרשא תומקה !}?'לקש טליצמ תקרה־תא יתילג םו׳יה *שיה!
 ¬דשא םירעשה תוסק־תא ץתנו ע2# י*5 :!ןמ םידד דע ל|ינ אוהה םוקקה םש ארקכ
 ■לואמש־לע־רשא ריעה־רש עו^רהי.רעש התק חסקה־תא ושלמ לןלנ3 לאךשי־ימ ינח ר
 תומקה עה? ולקל אל ךא :ריקה ־^3 שיא :וחללתוקומ כך?ק שדחל םי;־שע,העקואנ
 תוצמ ולפא־םא יפ ^שי־ליב ה?יי ח3מ־ל<? תיוןמ חסקה תךח1ן0 ץראה רובקמ ולכאר
 ־ילאל םעה־לק־תא ולשה !מ :ם,היחא ד!ות3 תרזןקמ ןקה הלשפ :זלה ם1;ה םקקכ יול0
 ימ ^ נותקכ קקיהלא הןחלל חס$ ו^ :;?ל ייע,.היה־אלן ,לי^ םלכא?
 ימימ הלה הקונ השק,!אל יק :ה:ה תיך?ה הנשנ ןקמ ץלא תאובתמ ולקאר ןםלאך!?ד
 ימל לכו לן<#־תא וטקש יש? םימ^ז וי;יק אשי*ש1ריב עשוהל תייהק יהמ :אייד?
 הןמש3־םא יכ :הלוהי 'יקלמו לאלשל יקלס ודלכ הקולש יבזזרו 1דנ1ל דקיעשיאדוגהו אלמ

 חש* *מ ׳ב םויל
*3! 

 םיצקז^ד־ל2 יתאו םרלגה־ת^ו םיןגךורה־תאו רמאע וחתש׳יו הצךא וינן■־^ ע^1הי לפי יתאק
 ךק3'םלשוייכי ה־ןוהל ץראכ וארנ ישא אלצ־דש ><ר 5 ון?ע.־לא י3למל.אא זמ ול
 םיארקה הרוהה .ירהל־תא םיקש #3? יזןמ׳אל ם1קקה יפ ףלנר לקמ דלקנ ושנ^והל^ה^
 :ח1הל תל3 ןז1כה יהלקלח אצט ישא רק&ד-לע עשוהל שקפ.אי? שיק וללק ךטע התא ר^א
 זו|הל־לאקזאש*} ול9 יד?להמ־אליזימלו לאישללמל;?מתרנוןמי תרקנ וחרלו :ןק
 תק1ת לקכ ולאמ־לככו 'ישקנ-לקבו ו?קל־ל;3 קשיתן־ווא היהל יזמנ :אק ץאו אצוי ןל*
 ותיכיסח דםי*ו דיוצמו :ם[כ;אל ו־חחאו תוכרבה רסוא דממה :ץדאןד־לכ? יה^
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 לש דעומה לוח תבשל האי־ק
 ;ור לאקמייכ ץדדנססו עמרקהו כ%נ ץריק רדנפפלו ילא

 *יכמסייה־לא אכ*ד י&רסאלמנע? ןלןיסידנ
 עיז!1 ים*<־הב ׳יורה-לא תלסאל םד^ק
 םיגורהב ןופו חורה יאב ת1תור עבלאק זמזן
 םהבאגתנ י#צ ךןן׳אכ יהאלמו :לילו הלאה
 דאמ לודב ללח םהילנר־לע'ודמער ייחכ זיתה
 ־ל? הלאסת1םן^זרםדןזך9ייא דןגאר :דאז?
 וניתומצע.ימ׳ל:םירמא הגה ה?ה לא־וזן׳ל תיל
 תרמאו;אבמ,ן5ל:טלינרז^גקוקת ה^נאל
 -תא ההפ ינא המ זזוהי ;;דא רסא־הכ םהילא
 ךבע םכיתחלקם םןתא יחילצהו םליהילסק
 *יפ םתעדיו :לארזע: תמדא־לא םלתא יתאנהל
 יתאעהכו םביתורבק־ת^ יחתפב הןהי ינא
 םמ *יהת יתתנו י :יפמ םכיסזר^מ ס^סא

 םהעדיל !£תסלא־לע.םכתא יתהגהו □הדרו
 : הוהי־םאל יתייאו ית־סד ה£זי;ינא ל?

 ני׳״מ ץריכמד ם״ויד ףס־מ^נ״ח .וללחי .ירשא^דנתשת 1ת\נה.ןקרו1ג שוקי .דבל תבעה ש־זקס ןיסמחו .תוכרבה רסלא ריסמו

 חספ לש יעיבש םויל האיךר
 לדהימ םיאצל_ל*!ךזקל;נלי לאי!?ל ע?!ייא םיאל(* םחץאלו סעה־תא־הערפ חלעליהי)
 ס^וא יעשר םהינזוא םמצינ ופדרב ׳י "נ"3'1 1? איה בלק.י? םיתשלפ ץרא ךרד
 $י0ווי<ןלפיז1]ןר9 גמ סיס־־? םדד־לעסימ ; המולס םתדריג 'ם^ו םחקךפ םיזולנ שא
 בתקה הנהש :ןפצ לעל :גפל תייהה יפ־לע ! דןרד םעה-תאו םיקל(? ב5־ג :הןןיר*ן 0$

 ס;יצם המל םסחזדו^לא#ייןק יא*ל :ץר8יללארשיךמ ילע,םי^זמףט־םי■רןךפה

 ימימ הןדלהלרכ י,איציד הוהי-די׳־ילע החלק
 :תלמע ה*זלס איהו העקבה ין1תל ׳ "
 דאמ הילד הגהו ב;כן 1 בי;9 םהילעיי;רילן$ון
 ילא רקאן :דאמ ת^כי ה3הו ה$נבס $*לגן
 $■? ד&זנ הלאה תימצעה הנללחתה םואו?
 -לע אנמ ייא רסא־; :תעלןל התא היזת
 תימיחמו שזדילא ;ןרסאו הראה תימצע?
 היהי עדא רסא ה? :ה^ואלי יעמע׳ תידניה
 הוי ם;? אללה ינא הגה הלאה תומצעל
 ם?ילע יתילעהו םידיג םעילע יתווצו :סקרחי
 סיי ם;? יתתנו ריע םעילע יתמהנו ר!?;
 רטיאל יתאלנו :היהי לנא-יי! םזועדיו םמ
 םיקתו ןיעממו 'יאלמב לוק־יתיו יתייצ
 םהדע המו יתיארו 5 יטצע-לא םצע תימעע
 הלעעלמ רוע םהירע םרסד הלט דשבו םידי)

 ףסיי תימצע־תא המימ
 רמאי דא־ישי.ימי

 לאלשי־ימ יקעמ י*ס 'יארירשהילדא
 םירבק־ןלא :לבטה הי^מ־לא ייהאד!היהל־לא
 חישיעתאז־הם רקדפל תומל ונתחקל םלצמ?

 צע־אלה : םירצממ ונאיצוי ינל [ העקלם$מימרתבםמועז?•!־ :םןהא
 ןנע דימעל םסיי םהיגפל ודי !ןיהלו :ךלדמה
 ?יי ריאהל שא דומעב הליללו יחלה םתחנל
 םמיי ןנעה דיטעשיסץאל :הלילו עסיי תעלל
 ךבדלו י תנמו י* :םעך ינפל ,ך^ל *׳אה דומעל
 יבזעה לאריקי לנל־לא רלד :רמאי ,ךן7םץ התל
 י^לס־ה ןימ לדג? ץ; תייזיה יפ 'ינפל ונזיה
 עבל תעל9 ־ימאו :קירדעינחת יחל;ןפצ יע;
 :ן;לםה םתילע ןגעץראע םה םינבנ לאיפי
 זזינכאו *סמע ףדרו הערל-בל-תא יתקזחו
 הו-דללנא־י? הירעמ יעדיו יליזן־לכלו זיעיפל
 םעהוזי5 ל םירצסךלסל דתי "":ןלדפ׳ענ,
 ־המירעאדםעה־ייוירבמ !%רפ בלל ףפקפ
 יבא:נ:ינ;בעם<(רזעץתא ונתלוכי;יניילעתאן

 - -_£• ״״ ״--־י״-, . ״*מ• ״,תמסחנ^הקד:1םעחןל.ליפעדואו 1?7י7<'
 ימע עמ םןממ>יז1ד לאו&ו חמס י56? | :^־לע םעל^י ם:יצם לעי לכויייתע גמ

 ףהריתאס דאכ סהינלס ן^ה ! ףדרד םידצ? ןלמ ■יערל בל־תא 'ז^הי,0סע

 תלבענו
 יערמס םמצזנ־תא -יבע ינל ב1ט ';םירצמ־תא
 יאךית־לא םעה־לא הןימ יסאיו :ןן־ופל
 הןקומ־רקא ה|די תןו^ל־תא 'יארו וכציזה
 *מ ם1לז םייץם־תא םתיאר י$ו* י? ם1דו םק
 £$ םה^הןדי :ם^ע־ד&יוע.םת^רל ומכת
 ה^מ־לא ה1הל רז^רי תגמי ד :ץושרחת םת^זו
 :ועפיו ך5יז ן^תדו?
 שי־יע■ .ולץז^ז ה5;ו ךזמ־ת^ םרק התאו
 :ה^ב!5 םדד דוחב לאךשי-י;ב 'אביו והעקבו
 םןידןרא 'אבק םידצןנ ב^תא^זמ י>ד ינ^ו
 :ו^ל^גו וערב וליח־למי זועך4? הרקבאו

 זו^רמב ידבקהב ,ך$די ינא־יק ם\ךצם ועדיו
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 חספ לש יעיבש םרל האירק
 סירבו ■3)?$ וסל?* %ןחלשא ךד?ק,םךךור ןנעה יקד ל*ישל הנחמ'ןיכי םדמ הנזק
 3״?״ םלזג ךג־!םכ יבצנ םימ ומרענ ךי?א זון־לא הז כרק־אלו הדילה־תא ראה ךז^הו
 ;3*1* גיועא ףדרא בהא רקא :םקכלכ תמהת וקוק םדד־לע.ודק־תא ה^ט טי :הלללמ־ל?
 :י3י ומקדית *־מ קייא יש?נ 1םאלקת ם^ד הלילה־ליו הןגןםידק סודב ם״־הדוא 1 !ווהי
 םה? תרפועכ יל?? 9: ^ 3יויל? $8*1 ־למ יא?,־1 :םיקה יעקקמ 'ז#ך£ םק־תא
 ה?ק? יק הוהי םלא? 10909־? ג םלילא הקוח םהל םימהו זןש?ק סק ךות* לארשי
 $יט; :אלפ־ה&׳ע תלהת ארינ של£3 רדא) יאבה םדמ יפררמ :םלאמשמו פקפק
 יי־םע.דןדמהב סימ :ןרא יט*לנת רי^־יא י#וי יביכר ז1נ>ר? סוס ל?םלירחא
 םימעי?ם^:ךי?ךק,זז1ן־לז!־ןזעבת£ו3תלאן ־לאה1זך^.ע!ורןכבהתרקש׳א3'יהיו. :ם;זו
 _1 . . . . _״ . •י... . . ..וז .*.. .•_. .
 י^ולא ול,רכנ * 5 תקקפ יקש:זחא ליח ]וזכרי הנחק תא םקא ן^ע ו שא דומעכ םליצט הנחק
 יקקח לכ ונמנ דעי ומזחא:בן(ומיליא םודא רד5?ביזטמיוייתבכר?ןפ.אתא^ין:םירמ
 #רן לדמ דח£ו הןוק א םהילע לפת :ןע?ה הוהל ]3 לארשי. ןנ?ם זקונא םירמ יסאי
 ־םע_ רבגמ־דע. ה1הי^ך?נע רבעי־דע.ן?א? ומדי ה1הי רמאיו * תבשב י ישיסח :םירצמ? 'םןךל םחינ
 ן^כמ ^ןתלח; רהביומעטתו 1םאכת :תינק וז םימה ובשייו םיה־לע.ףלי־תא ה$;השמ ־לא

 :יזמ^מי^יי׳^מ1 ־3״־ היע? !ןתכשל *תאח^יומזיה
 הער? סוס א? יק :דעו םלעל ונתיבל רקב תונפל ם;,ד בקי;! םדו־לע״ידי

 יק־תא םהלע ה1הי בעלו. םק ויש׳רפכו 1בכר? םייצמ־תא הוהל־טזבך1 ו/ןארקל םיק) םירצמו
 :םדד ךותב ה^ביכ וכלה לארשלימו ןחה ־תאו בכך!ץתא ו&כינ םקה וב^ד :ם;,ד ךות?
 ף^ה־תא׳ןרהא תוח!< ׳ האיבנה סירק הקתנ 9'.בטפרחאםיא?ס'ז1נח? לדל לכל םיארפה
 םיפתכ הילי^י םישנה״לנ ,ןא?ת5 הדיכ ינלה לארשל ,ימי :־יהא-דע.םק? ראשג־אל
 ה1א)־י? 'הוהיל יריק םץומ םקל ןעח!זתלחסכי םןיקיק ה?'ח םהל םקהו ם;ה ךותכ הק׳קיכ
 ־תא הקמ עקר :םק הקר וככלן סוס תא) לארשל־תא אוהה םוק ה|הי עשימ :םלאמשהו
 קללו רוןי־רכדק־לא ואצלו ףוצ קיק לא;של ־לע תמ םלבצט־תא לא^שי ארלו?תעק דק
 ואיבה :םלמ ואצק־אלו רנדקכ םימי;חשלש ־ק׳א הלדנה ךיח־תא לארשי אר:1 :םיהתפש
 סח? ע הלסמ םק תתשל ידע א?)התלק הוהלתא םעה וארי! םירצמכ הלהי
 ¬למ םעס ינ?:י *ףימ ז־ןן׳־ארק,ןק־לעםה הזן׳ט־רי^זא:ורקיע.ז#םכוה{ה;3'ונק^
 וזזוי!ה'ןהץלא קעצר :,ד!רש?־הה רמאל ,ךשמ ורקאיו ה^דיל תאזה הרישה־תא לארשי ,קו

 םימה וקתממ םל?ה-רא 'ךלשל1ץע1'הוהי 1ככ'רו סיס הא)ח*ןן־י)ן היזחל הרקיא ־ומאל
 עומש־םא רקאיו :וה!?נ םשו ט?שםו קח ול םש ה) העישןל מ־יהל!הית־ןקזן י.זנ;:ם;נ הקל
 יי)יע.ב דשלסו ךיהל^ הוקי.ולוקל עמשת שי^ו&מ:יה$זצי$ י9א ןללמיחממ
 •לכ וך־זן־לכתרקשו וי^נקנל תנ״והו היקעת הלל 1לייכ\ הער? תבהלק :1קש ה^הי הקד^ק

 ןדע םק׳א־אל םלרצקכ יסככ׳־ישא הלזקה תמיהת :ףוס־םיכ יעק? וי5׳ל# יסכמו ךק
 : ך1<?ר !ווהי י;א ק זזזהל ךנקל :1?*־וםכ תלוצקכ ףר;ומקני

 חית■* לע ק׳־ח םירסואו חיגשה ח״ס ץחינסו זן4י^בך?י:ב!1א ץעךת זן^דיזןןי^סין^ ירל^

 ורחא םוילו יעיבש םויל ריטפמל האירק
 קסקת ה)ש קכ 'םיש?כ העכשי ךחא לאו.םלגש ומקמ םיד? ה1היל הלע הקיא ם^נלן?,ךו

 0',זישע :3שי ר?ל םימשעהשלש ןקש? הלולכ תלס ם,רהנמו :ךק? ו;הי
 דקנל דהא תאקה ריעיקו :םישבכה ״ןכשל דחאה שקכל השעת ןורשע !ולשע :ישעס
 ןןןלש םויל ישעק הלא? :הןא־תא ושעת דקתה ךלעל רשא רק>ל תלע 'ד?לק :םקילע
 ש^־ארק? ישיכשה םויכו :ופסנו ה(ןךןל דיקרה ךלוע־לע הוהיל תדינקיי הקא םהל םיקי

 :ישעת אל הרבע 0?אי?-לק םק; הלןוי
 רבדיו



 םוא הרטפה

 יז1הוג סוחו סק,ו יינ? יו־הממ די"

 םימ יתי ימ דיעמ ימ 1 ׳דהל *$י(* דקמ:המ־ישן?? ינמדק יבבס
 .'ה^אקא?יקהע!מא*סקאמל{?־למ

 יתחתמו זןןחלטל דס,דקרט תלדסלט ץר^ד שערתו ׳= יינ״י שעגתדהינזאב
 #׳י !גמ תסמו ^.חמ :לןהמ־י? ייממיב י8דםע*ה

 ינתחת ידע* ז$ב :ונוקס ורנןק םל^ 1?באת ויפט שןתלפאב
 "ךק-לע.בקרב :יילגל תחת ל$ןנןוךיב םי#

 תח/ר ילפת ןוטיקל אלו םצחטאו ולתביקס ךין׳ח תז^׳ו :סיר־י653־לע.אר!1 ףגתו
 י^וחת יזנקזגזיר?ס ימ י?^ העט :םין?ס?׳ י3ע,םד5-תושזו ת1יף
 ינרן׳ל :םתוישיאו יאנשמ ףרע ;ל ןלן$ו !#וןםדן1{יךט ם^ךנ :שא־ילח;ול3ןק

 יעמשי ןלא עמשל ילרשהעתל ךכ; ינ? :יתכמ יאנשמ זע יקלאס ימימ :םיבר סממ י^׳מי

 רןנןי?ומ^ ינמאמ:
 זןקלח סיי !ןיהי יניי וילןןז*סן •חיפו יעדמ
 •-ךלהל תאדלי תבח הף הרמ;והמןחוךה}י5י
 טלפשלוי;יע הארסי־אלו זי^הי־ תאילג יחיר־ן
 םילד ן$3 ש#ו :סיקלי ולמס ע#מלי*ד
 ט?ן׳? ץרא־המו חא־יי׳ימ יניינב סיכלחז
 יוזא.ק־33{ ,סמו :עו׳ר תיקלוית$ש םייסי ויו
 !עמ־ם? ב*ן למ :ימ5ס •#א וי^

 ר?מ ידסו אדסי ייו9י למו ץקוי לץמע ־9*

 . דע.:ימס םלקטח שיא? ימטלרס יטקטי יק :יחלמ? י0?ן׳ר אלו ז#די יקרי יתךסש יק
 י־"* דיימ :רסי? !ןמשלו ון1© הלחל ףדל? רוס^־אן ויתקחול ןד;5ל י יי״ ויטקשס־ל?
 דדל וחישטל דז^י־ה^ער 1?לס תלנחשלנ•"־ :יק1ע© הימתש?ג 1ן םימת הדו{״ :הן§ם

 י םן1ע־דע_ לעךז?ו ־םע :זקע.ד^ל ירבק י$כךצק ןל היחל ב#}
 : מק1ם ןיללפתטו .וללהי• ."ישא . קרופ םוקי תבשב .תוכרבה דמוא רדפפשה

 םוי■ לס םאו תרצע רירשב אצמח רוכבה לכ האר ,סנ ןיר־קי ס״ס ,נ ןיאיצזמ :חספ לש הרחא םויל האירקה רדס
 :ליעל אצמס לומתאדנ םתברקהו ן ירוק רספמלו .רשעת רשע ןילימספ תנשב ןורחא

 (,י "יס היעשיב) חספ לש ןורחא םויל הרטפה

 י?5רי ודחי הב״יבןךת בדו הרקו :םק בדנ ןטק ׳־ ״נ־תב ־עז 'ידי ף.(בי דםנ£ ב)? םייח דוע
 (עוי עינ׳ימת :משי#י רקקכהלואו ןזחלי ,סמל ןיימ סגה :קלשייל תנמל
 :תיח יד יי?נ יבלעס* תרואמ לעו ןז@ ךו־לצ הטלקה דערו העמ״מ הראפ ףגןסמ
 ז*־עיכי^ק.רהד;?יתיחזן׳!־אלווערי־אל ־
 יומו :םיקנט םד םדיכ הלהךתא הןן1 ןך?ה
 סיסע ףגל יטע ישא יש: שלש אוהה םל;5
 1יי]!?! •• דיל? י""? החלהו יש־ודל םיוב וללא
 ¬ח? תלבקל 1ףל תינש:;דא ףיטלי אוהה ם1י3
 םלדקטסי י רו'ש?ס "ראשי,ר^א ו^ע יאש
 חט״ני ר^נשסי ףייעמו ש״טי םל-יקקטי

 ןזמ ף$ח םימטוא :*מ יממי
 :ןר,?ה תויפמ עקואינ ץבקי.הדוהל תוזקנו

 ימי ירקל הדוהל ערקו םלרפא ת?בק ת^ן
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 רצי־^ זסיהיו הדוהי,־"?
 "?י,סמ ז?:םיתפול? ףס;; יפעג :םירפא

 ע?ו ם£ ח1לעם בא1םו םידא םךק^ינ?-־;?
 31:ן1?י"חא היהי.םירזהו :םןיע5^ 'ןיםגן
 יה>דן יחור םןע3 ךהןה־לע ידי,ףי־מו םירמ
 ה5?? התיהו,:םילעמ ויידהןסי^ הגמיןל
 התיה !?א? רון׳אה ראזן׳י.ךן׳א יפ$ ראזן׳ל

 תרסאו :םירמ ץיאה .עיל? םי:? יאישנל
 ךפא ?שי יב תפנא יכ "הל ףדיא אוהה םייב

 לש ןורחא םויל
 ך!י6א •או ח!ןבא יתנתשין לא הנה :י^זעתי
 :הבושיל י״ל־־יהר הקי הי תרכה '$ י?
 :.העיזנ׳יה :גיעז?ם ןי^ב םדנ־םתבאשי
 1םש? וארק ה^ויל וךיה אוהה םי:? םתך5או
 :ימש כןשנ דפ ורי?מד וןןןילי^ן ם:?ע,כ ועידיח
 תגד■־ תעדומ .ךז^ תואג י^ ז^דל וךמ

 ך? ןירז תק^יי ףרו ידה? :ץךא,ל־ל?? ז*ז
 •• ^,אישי שידק ו5ךק3 לחן

 ןירמזסי .ןקי-ט םיקי תבשב .תוכרעו דמוא ריזמנה
 : 8ןםים זיללפתסו .וללהי .י רשיא ,םימחרה בא .ןווסשנ

 תועובשל תומדקא טויפ
 דע םתנומא קזוח ועידוהב .הסמ תואכ5ל דרי :שמו .הלעמ תואבצו םלוסה סאידגג אמלס ןונר חנש דיגהל אוה ןוני ■סה סזזונ
 :ס יפה תובינמ בירל ימרא ןישלב רבחמה ^שפו שרב ותוהמו וכטיא תצקו ןוסצה בוס תל קחסנהו סכל םתבושתמ הארנכ םית ססכ
 םהנ םינורחאה לבא .תומדקא ב״מאו ישילשה שדוחנ לש ןושאר קושס תחקלו הרותה סכרב ךרבל היה םינומדקה גהנמ

 :הרותס לע ךרביש םדק תומדקא ח!:איש

 ״ תירשל זרמ תומדקא
 ושלו ןמ־מ אגל־קש אל* ',־־

 ישקמ חחפאל תלתו דח י;ב ■1
 ישישקל ילע.ילסו רקד יב;?

 ישיו־? ק&ס אלו היל ןימלע,ןךם ן
 ושימ יס ל;ו יסנ ולא וי י !ןלוח ל;י?? יעיקר רא לרנ
 ו&יב ימשרו רפס אערא רד

 ש;!? טילשל איעש רמררזל
 ושבכב הישנכל *ליחל אמלע םקה

 ושש!ר אלבו היללכש ואל אל; ו
 וששמ ה; תילד אלילק.אתאבו

 ש 'ימוי ךהב היתדיבע לב ןמ 1
 שאר היסלט רע ילע הירןרי רוהז

 ושמשל אובלו קפלא ףלא ל:ח
 ושימ האי־ס קרפצל טמל ןיחלח

 ש יסג לול; קפיש קלז?ל 'יס ?
 שלאב ןיןריתש ןוהל גלדי.דע םעמ

 שש;אלד דש קל ןמי קל חל?ק.ן
 שידק יתולתל אערא ל;ילמ ךכי
 ישיסנ יס לןכ?,דש םלק״ןמ לק ?

 $יו*;זיססוימ זילנל^ ל3ןכ זרח;
 שק ירינ תוכ קע אפנאב יזחמ ל

 ישא; חרז ןזרזישסל רתא לכל1
 ישמל'ז$ר ל;? הינק; ךידב קשמ ?

 *ידכ ךדכ אלך ה־תע;ש תי; רסאמ
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 תומדקא טויפ
 ששחב ןמלקמ אמורמ ליסל?םיה ג
 שר?'אל רדו דלל .היתוכלס ארי,לג י
 עש א|למ דכו ,.אהז*־יק ןוהב ארד ס

 עובשל אל ףואו םלעלר אקומ
 י;בקבך קביבה היהןססא ך3ן בל ע
 ןן#ו תגדב אביטח היל ןידיבע
 וער היל דבעמל היסנמ? #ד ?
 וע^ב ןווחן היזרבל היסשירפ
 ועלב ןואלל גיגלו דמחו יב וז

 יעב אינמי, לבקמ ןבב ןוהתולצ
 עובשב אמב אמלע,יסל אדיזה ןב

 ועיבקב אביח;אתפטומ ךכי לבק"
 עלבו אתסכרב אפוג איה אמיש ך

 'עסשב יארק לא־ךשר ןוהתובל
 ובל אלמא אמלע" ןובר חב ש

 ג?למ יבאב ׳ירוחל הלע רפש
 ולא וזיחכ קשנבתמו ןיא מ

 ערא קסעב הל ןיל#)ןי,ר©?
 ץוב אריפש רמיחו אוה ןאקו ןנ 0
 וידא דודמ תיפס הינינב םורא

 זוסל יברעה קא סא האל אלכ י
 חסא לבב דיל דיבענ למיער

 ועדוהל תצק ןוהל אתביתמ אהמהה ?
 ועדומתשאב היל ןמ?ה ןותערל

 זובש אי׳לה לבק.אבישה המ ןוכתמ ן
 עש אממ דיב ל דבעל אסיבל
 הב ןובל י?תתו אל1הן יל יסימ ב
 ךטנבו אבקותב לברא דכ הימ

 עמ יאמל א&נ םלש ן
 ןכ!אינהל ביבח םעל אתקדצ
 ןמ אנמו יסמב אמילש ת ח

 ולנ שעו דב םלשחיד אתילק
 לילו ימויב ׳ילע ליממ הףק י

 לילק ןזובשותב הב דבעמל היעגנ
 י ליב רפשמל איננע דוהל ך

 ללממ חיבע אסדיבעד הימשל
 לעס עבשו אזיפ בהד יקתבח ב
 לע1 בכ םדק.יקידצ ןמיסה

 " ידח אעבשל ימל !והדיר )
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 אז

 :א*׳
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 אנמעי



 תומדקא טויפ
 דד יבכוכו התדודב אעיקר

 ;פשב טרפמיי'רש?א אלך אלל יו
 וזח ןאוב.)יסחו עמתשא אל)

 ע ןדע וגב ןיע היב אטלש אל ?
 גיכשד ידהבל אגגה היב ליטק
 ונתמאב םרב אוה ןד יזק־ו היל גז
 ונטה ףוקת ןילשב היל אן־ובש

 ומדמ ןימלע ןימלע.ןל רב־? :
 ומראב שרפ ןיסךקלסך ןלד ת*?

 ומר רוט רותו ןתרל־ו אלול 9
 וב־רקכ דיבעו ךיבק י? דחיו דחו

 וברב תומהב ח;גמ יה1נךק_ ב
 ךמגב יוצדב הילבקל ןונ עטך!רי
 טךבריו חיינ־וחב הדב היל ברק 9

 חשל ןקתן יקידצל ןוטס־וא
 דמגו דובדכד יבס ילע ןירמם 9

 ךהנ ןומקרפא ןוהיהקןדי;)
 יח יסכב ימו ןיקנפתס י

 )?;יב רימנ תישארבמר'תרמרמח
 י ךיש אד חבש ןותעמ^ דכ ץאכ 1

 רובח והערב ןויסת ןכ ןיעיבק
 רד אליעיו קמס ד !ובקר ן

 ודהב ןיקפח ילסל ןותיבת דא
 ירתבו אמדק_כ ןיחלא אוה שקומ ק

 דיא ןל יסמו ןב יערתאל יבב

 :את
 :את
 :את
 :את
 :את
 :את
 :את
 :את
 :את

 :את
 :את
 :את
 :את

 :את
 :את
 :את

 :את
 :את
 :את
 :את
 :את
 :את
 :את
 :את
 :את

 ץימ לארשילו תאצל יז^יל^ה שלח3
 :י$יס ריחמ וא$ ה|ה ם1יי> םירצמ
 ר?ךםכ ו:]ר:!י:ים ר^־ןזק ואבינ םידי$ךן9 ועסמ
 ־לא הלע ה#םו :רהה דגנ לאר£.י ם^־ןחיג
 ?1? ר1כאל רהה־ןזה ה1הי וילא ארקיו םיהלאה
 םתא :לאי&ר י;בל דעמ בותיכל רמאת
 ־לעסכחא א^אוםירצםל^\שע,ר^ םתיאר
 צ1י#־םא התעוהלא ם?תא אבאיסיר^ג ;ןגמ
 י? םתייהו יתיר^־תא םתרסשיו ייק? ועש^ת
 0האי: ג ןדאה־לכ ןל־יכ םיבעה־לכמ הלמ
 םד$ךה הלא^וד(ךי1גן םיב!ד}פ ת־לןקמ יל־וי,ךף
 ה#מ אבד ייל :לארשי 'ימ־לא רבדת ר#א
 ־לפ תא.םזדי,נ?ל ם%ר םערי ינקזל 'ארקלנ
 •לכ ונעי! :היהו והוצ רעא הלאה םירבלה

 זיןע?נ !ויהי רבד־ר^א לג ורזן^ו־ויה*.^

 רטא'יו :הלהי־לא םעה ייגד־תא זן8׳ם ב#ןכ 1
 וגעה בעכ ךילא א? יכנא הה ה^ם־לא הלה;

• • . . . ' .. . •. 

 4* דן-%. 1*%״ 1 ¥ ▼י׳י־ • •
 :ה 1 הקל א םעה ירכל־תא ה^מ ךט ם^1על
 ם^דקו ם^ה־לא ךלה^מ־לא ה1הי ר^איו
 םויל םלמ;ימ :םתלה!7 יק?כו ךחקו ם1־ה
 ־ל; ,יניעל ה1הל דרי מחיז#דםו;3 1 יכ חשילז^ס
 ביבס םןק־תא :י}י9 ךק־לע.ם?ה
 יזי^ק.? ענני,י׳י? ת1יע ם?ל וךמ#ד רמאי
 —ןכ ד;1ב ענת־אל :תמוי ת1מ רהכ עעה-לב

 יחא־םא ך־הב־םא הריל ז1ך״1א רקסי לוקס
 יייי" 'יחב ילה המק ל3יה ךע!?ב העדל א?
 םעזי־תא 'ונחקיו םעה-לא רהה־ןם הוןיס דרמ
 םלנכחיה םעה־לא רקאה :ם/רלש? וסבכמ
 ם1י3 יהונ :ה^א-לא ושגת־לאסימ;ח#]#'}

 ישילשה
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 תועובש לש ןושאר םויל האירק
 ז^ער םיקיכי תלק יהד ךכגה "הב ישילשה
 ־ל? דנח״ר ■*ה קקר ו$ש לקו רהה-לע״דכע
 םנמ־־ת# זך?מ א*1ר :הנחט? ר^א ם#ד
 תיתחה? יב*:תל ^חפה־ןמ םיהלאה תארקל

 קזחו ךלוהרעשה לט יהק :ד^ק ךךה-לן>
 ¬י'" :ליקב ינעק סיחלאקנ ר?דל קשט ד$נ

 איקל יחה שאר-לא .יגיה ךה־לע.ה1הו יכ י
 רטא:ו :הןקט לע^י רה? שאר־לא ה^סל הוקה
 ־ייל יסלהי־מ םן?9 יעה דר הוקימ־לא הדאי
 םי;ז1בה םנו :?ל ונ!5ם ל8ןו תוארל העיו
 :זו}הי םה •1 ץירפיך־־ ושדקת! ה|הי־לא םיב׳/נס
 ־לא תלעל םעה לכוי־אל .ך(ה:-לא השמ ־א^נ
 ־תאל?נח רטאל ובעהתךעההתא־ךנןניס רה
 תילעו דר־ךל ה1ה!ו!לארטא'נ :ותשדקודהה
 יסרהל־לא םעהו טינהפסל ךןןע (דהאן התא
 ־ל* הצ׳ם דךח :םב־ץרפי•!? ה|ןדץלא תלעל

 ¬דטאל הלאה םירןךה־ל? תא ם;קולא רי1ךר
 ףץואנזוה רטיא ךי־דלא ה£וי יכנא •
 םיקולא ךל !ןיהי אל םידקע תיקט םירצט ץראס
 -לכו '.לזי? 5ל ה^פ אל י;>־לע_םידסא
 ץרא} רן?'$ו לע2ם 1 םלמ#כ רן^} ה}ומח
 ה^רת^ת־אל ץרא? תחתמ וםי£3 ר#או תחתמ
 לא ךיהלא הוהי יכנא יק םד?עת א־ה ם|ע
 ־לעו םישלש־לע ם:נ?־לע_ תקא ן1ע דקפ א$
 יקהאל ׳ םיפלאל דקח הזעעו ןאגשל םיעבר
 ךיהלא הוהי־םש־תא א1עת אי :יתועט ירטש*
 ־תאאשי־רשאתא ה^זוי ה^ואלי,? אישל
 תשש ושדקל תבשלו ם1י״תא ר1כן :אישל וטש

 תקאלט־לפ ם;ל היה:.ט׳לק־אךקט םכיהגמש? ז^היל הש־יחחחגט םקכירקהפ םירוכבה םויבו
 3ןדא ליא ם:;ש רק״בךנפ םירפ קיוהןל חתינ חירל הלוע םתכלהו :ישעמ אל הדבע
 יגש ־"לאה רקל םינלשע השלש !םשכ הלולב תלס םתזונטי :ה# ,ינ? םישקכ העקש
 ךתא םדע ריעש :םישקפס תעבשל ־יחאה שקקל ץרשע זורועע :־יחאה ליעל םיעווע

 :םהיכסנו םןל־וןהי םטיטת ישעת וקיימי דיטניס זולע דכלמ :םכילע רקקל

 (י" ״־•־ לאקיחיב) תועובש לש ןושאר םויל הרשפה
 :ףנהו־די םש וילע יהתנ ך?? רהנ־לע םיךשכ שלהל השמת? יעיברב העע םישיש? 1 יהק
 1 ןנע ןופעס־ךמיהאב הרעה סיר הגהי אואו וחתפנ ךב? ךהנ־לע תלונה־ךותכ ינאו ׳ ־
 ןקמ היותשו ביקק ולמעו זוחן|לתם שאו דודנ שדחל השםוךכ :םיהלא תוארמ האראו םךע^ה
 עקרא תומד ה?1תטו :שאה ךותמ למשחה ק1ןה :ןיקיוי,ך$ןו ״לנל ת#טזןה זעשה איה.
 העבראו :זקהל םדא תומד ןהיאוט הת תו״ך ץרא? ן,דבה יח?ך? לאקזזלי־לא העדי•־!?!.ה$

 יעיבשה םויו ףתכאלס־ל? הישעץיבעק סיט;
 ■דקאימ־ל?, השעת אל ףיק)לא ה!היל ות?ש
 ףפםהכי ךת־ןאו ךלכע. ךןוכו־־ךמי ■וחא
 הלה:הקע 0יס:־תשש י.כ וילעש? ךשא ךךגו
 ־ל?־תאו םיה־תא ץראה־תאו םךטשה־תא
 הוהי ךר? ;ן־לע.ךמ?שה ם1;? ח;ד םק-ישא
 זןיבא־תא דב? :והשדק.י1 תבשי םלי־תא
 ,־"?יאה לע. ךי?: ןוןואנ !ע5;ל ו^־תאו
 אל :הארת אל :ולןתנ ךיהלא ,ךגהל-רשא
 גרק״ש־יע !ןער? הןעת־אל :בנעו אל :ףאנת

 ךער תש^ דטהת־אי ףער ףיק דעתת אל
 :ךערל ישא לכו ורסחו תושן ותמאו ולכעו

 םליפלה־תאו תלוקה־תא םיאר סעה-י?!־•׳י"'
 םעה אך:ו !קע רהה־תאו רפשה לוק תאו
 ־ד?דהשט־־לא'ורםא;ו :קחרע ףטע^ וענ;ו
 טיהלא ונפע רבדדלאו העמשנו ועןמ התא
 י? וא־וית־לא םעהדא השיט רקאר :תוטנ־ןפ
 רובעכו םיהלאף א? טלתא תוסנ רונעבל
 דטעוו :ואטחת יתל?ל םעינפ־לע.ותאר:זי:הת
 םשי־ישא למעה־לא שקנ השמו קידרק םעה
 -ל^ימאת ה^מ־לא הו;די:ר^ר :םיחלבה
 יתר3ד םימ^ה־ןמ י3.ם6יאר םתא לארזקל ינב
 בהז יקולאו ףע? דילא יתא (ושעת אל :ם?טע
 ףסכה *ילדושעףהטדא זו?מ :םקל ו1עעת אל
 ־תאו ךנאצ־תא ךיטלש־תאו ךיסלנז־תא וילע
 אובא יטש־תא ריקזא ךשא □וקטה-ל?? ך רקק
 יל-ק^עת םי^א חכזט־םאו :ךיתכךבו ךילא
 הילע.תו־גה זן?ךח יק תד)ןהףא' ,ךנבת־אל
 ישא ךו?זם־לעתלעםכ הלעת־אלו :הללחתו

 !ון^ע, !עריונז היגת־אל
 םירוכבה םויבו דיפמנלו .ק״ח . הימדו ת״ס קדינס



 תועובש לש ןושאר םויל הרטפה
 ח$5י יבלי תמל םידנם^-־היגיד^י ו?!
 סיר ל ם״בעל יא?|י םי|?1אזן ת^מל סייה
 ייסעי םך0?מ וכרי.םת3ל3 :םינפואל הן׳דה
 םתמעל םינפואה יאש,ני ץלאל ל3מ םא(?,ןהכו
 המל י^אר־לע תומדו :םןנפיא?הדוה םור יכ
 םהין׳אר־־לע יוט; ארונה ח^ו ןי1ן3 עיקר
 הזנ׳א תחשי;םהיפנכ עיקרה תורתן :הלע$לם
 #יאלו הן6י תופסה סדר# #יאל .ךחוחיא־לא
 י־תא׳עק^ :םהיהל? תאה|הל תוסכמ םלת#
 ם£כליג י־ך#־ל1קי) םיבר םלה לוקס םהים;5 לוק
 :ןהיפמ הקיפדל םךמ¥? הנווס לוקכ ה^ד לוק

 םדמעב ם^אר־לע ר#א עיזהל לעס ליק־יהיי
 ■לע י5׳א עיקרל לעסמו :ןקיפנכ הניארת
 תומ־ז רעו אסכ תומד ריפס־ןלא הארמכ ם#אר
 :הלעמלס ומע םדא האר?? תומד י אסעה
 בי?;ןהי-תיכ שא־זוארמכ 'לסס׳ה ןיעכ ן אראו
 הז?מלו וינת? האךממו הלעמלו הארסמ
 האחמכ :ביבק ול הגנו שיזיז־ הארמכ יתיאר
 האךס'ן?ם!?|ד ם1':3 ןנען היקי ר!?א ת?8ה
 זזו;הל—ז1בכ תו^ר הארמ אוה ביכס הנינ ה
 ;י5לי5 ליק ע!ע?׳א:ימ־־לע ל?אי האראו
 ל1ןנ פ׳ער לוק ירחא עקט׳^ו חור ינא&תו

 :1םו'קהמ הוהץדויבכ ךףס
 תוכרבה רפוא דיספמה

 תועובש לש ינש םויל .דאירק
 :לומה&דפ ריזכשמלו 1ג#מ:נ אצמת (רשעת רשע קליחתמ תבשכו)ריכבה לכ האר ׳שג ירנג 'ה ןדיק 'אג ת׳ס דש ןיאיצ־מ

 *ןיי רי.ו ־ •י.: ־\י״י *׳/■ 1- :־ **־> :
 םיענזנו לנע למ ףנכ פהי?מ ףכו ףר־ק׳ר לגי
 תחתמ םדא ׳נ "י י^יו :ך$> זוזן׳חנ ןיעכ
 םהיפנכו םהזינפי סהיעכו תנזיחא לע םהיפנכ
 םק6נכ זיתוח.א־לא הז?א תרבח •.םתעבראל
 תומןו :יכלי.וינ^ רקע־לא ט׳יא ןולכלכ יגסץאל
 םתעבךאל ןיםדד־לא הירא ינפיפךא יגפ םהינפ
 רז^נ־־ינפו ןתעבראל לואמשהק רויש־יגפי
 הלעטלק תודרפ םהיפנכו םהינפו :ןתעינדאל

 תא תוופכמ םלת#ו #י$ ת1ךכ־<ח םית# שיאל
 ר#א לא וכלי.וינפ ר}1תלא"#יאו :הנהיתיוג
 :ןתכל? ובסי.אל וכ&תכיל חורה המ^־־היהי
 ת1רגןב* שא־ילחגס םהיארמ ת1תה תומדו
 זיננו תקהה ןיכ תקדהתמ איה םילפלס הא:מכ
 ב1שוא1נהות1יחהו.ןקרב אצוי שאק־מי ם׳אל
 יחא ןפ1א הנסל תורוה אראו :קז^ה האךמ?
 האיס :ודפ תעכראל תודוה ליןא ץרא?

 דחא תומדו ט׳יטרה ןינמ םסישנןסו םינפואה
 הלהי ר^אכ םורישגזסו םסיארסי :תעבראל

 ןהיעבר תע־3ךא-לגן :ןפיאה ך1תכ ןקיאה
 הכנו ןהיבגו :ןתכלב יבסל אל ובלי.םתכלב
 ביבס םיגיע תאלמ םתבנל םסל האריו םהל
 םיצא םלנפואה ובלי תודוה ת?ן3ו :ןתע3ךאל
 :םינפייאה וא(?ןל ץראה לעס תויורק א.(?$ס3י

 (ב ןמיס קוקבחב רשע ירחנ) תועובש לש ינש םויל הרטפה

 :תוקני{׳ לע איבנה קופכחל הל?ה :ץיאה־ל? וצפמ סק ון׳ךק.לעיסכ הוהן1

 ביןרק ףלעפ הוהי יסארעלעמ?׳ יתעק?׳ הויהי
 םחר זניךכ עןדות םלנ?׳ ברקכ והינס םינ?׳
 ןראפ־רהזנ ׳ט׳ולק;; אייב; .ןמיהמ..לולא :רכזה
 :ץראה האלמ ותלהחו זד־וה םלמ^ הסכ היפ
 ייע ליבס םי{׳?" ללימ סינרקהימק רואב ה ניניל
 זועמ? ףי* •מ י33 ר־ל-.וזד9ל :נ־חניי"
 וצעפתר םיונ יהב האר ץרא דלטלנ 1 דמע
 : 1? םלוע תוכילוד קלוע תועב? יחו? דע־יירה
 ץרא תועדל ויזמןן^וכ :להא יתיאר ןוא תחת
 ך פא םירהנכ־םא הוה:הרח םירהנבה :ןדס

 ףיתבביס ףיסוס־לע בכיה יב 5ןתךכע ם־ב־םא
 רמא תוממ תויעב# ף^#ןכ ר1עת ה:^ :הגת#!
 םדז םייד וליחי לןואךל־ץרא־עקגה ת1רהנ'הלס
 #מ# :אש^ והידי ם1ך 1לוק םוהח זתנ רב^ םימ

 קרב ה?נל וכלהי זץאחרואלהל^זדסעחרי
 :סיוג ש׳ודת ףאין ץרא־דעצת םעמ :ףקינח
 תצחמ ךחיז?מ־תא עט׳לל ף$ן עו?ןל תאצ,י
 ;הלק ראוצ־דע דויס:ת1ןן ע^׳ר ת:כמ 8לאר
 י?צי?הלור^הי '־ י"וללפ(?ארו׳יטסכ ורכק״נ
 םע תכרד :דת?טכ לכאלרמב םקצילע
 י4ז?ב זתתנ 1 יתעמ# :םיבר ם.ימ ר^יח ףיויוס
 11יא יתחתןיםצע,3בקראממיתפש וללצ רוקל
 ־י? :ימינו םעל תויעל הריז םויל חונא רטיא
 #ס5 םינ^כ למי ןרמו חר?ת־*אל הנאח
 זדלכמז? רזג לי£ז ה#ע־^ל תו'מד#ן תיחה#עם
 חזייעא "היב;גאו; :םיתפיב ךר^ ץאן ןאצ
 ילני םשי יייס יניא הלחי :יעט׳י יהלאב הלינא
 :ית-ניננב הצנמל ינקרדי יתומ,?־לעו תאיאיו
 ג *קמ ןיללפת.בו .וללהי .ירשא ״ד״א .תמשנ □יריבזמו .להקלו ךלפל ךרבש -ם ,ןקרופ בוק' ת-שנ י תוברב.־. דר א ר*םפכה



 רוהט ץעמ
 נ*.הךותקנךע$ זצ ז^עי^תילאי^ימ ה$זא ישנא םידגאה לע בויחא חא םע רו סינ וז£
 דעך חא הרות קנךע^ סאיו ף מא .קראטש רעיד 'הרות לוטב לע שגע;ןירעע ייו
 תורי$ך ןזמ טסע 'ק9 .םליג ד^נ הרות־חסלתו ןביר£עגטייט0 םע יוו .ר£ח ץא דע ר#
 ןייק_ טיגטאה םוי נוען$ ק^ן ץא ׳יאבה ם$דע^םביילב ןרק סד מא טלעןו רד ףיואהעמ דד ןזס
 חא רעד סאוו , ה ;וו טיג סאד ויא ךאלס ץיק.נוא ;גיבייא זיב ףט ץיק_ גזא יןךע ץיק״ניזא רועי^
 םיזולנ יגב םי^יא םישיז^רת םילארא םינפוא םיפ־ו^ םיעאלס .הס#ל הרות טנירעל סא־ן)ה;וז
 םינד *ד ןינרעל יצ םיי^ג ייו ףיוא בויח דד ךיוא חא ווא .ןהידיאב םיאי קזמ ז^־דוקה תויח םי?ורן
 טוןאךטקיג םרעוו קס יוו 1זא ,טיג םד ןנרעל ידיקןו טפארטקיג ןרעץויייזגוא״סעהיג ייזוצ סול

 ןזמ ץיא דא ץא ןאס רעי יו לדע?ם ןנייז גוא ל^כנ יאדוב :ייזץועוו ףאנ גזא ,הדות לוט? ןוע לע
 םיגד אד .חב ןימא!ז^י^י טיט רהזנ טי; חא איץ קןו סאיו ,ה^ב* דעלא הדנ ץפ לזדג
 ץבאל ךיוא סיזועג טעוו איז ,הרות טגירע^ סאוו ןדמלא ארו הוצסא וזא חא ןתע^ וצ טסגידע
 רועיש* ץ ךכ טאה רבק ריא גוא ,רידנוואב עגר רכילטיא ףיוא ,סאד טגידעל איז םאוו ר^א וזא
 גוא קךאטש רעייז ץמיה ה^א ע;ילטיא לאז ן;ב .הט^נ ריא לואוו ר'יאל1אוז.טינ לובנ ץיןכ גוא
 םרר תב^ב טייין טאה איז קזו גוא ,ץד*ח רע;יא גוא הלגא זיא איז קוו ןנךע^ דימתיסאדלאז■
 הז .רוכ!? ׳ ןיי טלא ה ק־וא?^ רנחך.אייזלאזאר גוא ,הפ לעב םיניד יד ץא ןייז רא^נ 'לאז איז דקי

 ׳ לאר1^!? האך1ה דייס הםצ*ל ה^זרקה הרות ידמול םיקידצ םינב ץבאה וצ ןייז הכוז אד םעוי
 תוכזבוםירצםץפ הלואג ך ןעוויג חא'תוינןכדין םי#ג תוכזבו ,ליפנואסיורגחא רכק ריא נ*
 ג!יצך יהי 13£אל קא ונימיב ״הרה?? ןייז ךיוא הלואג עגי¥>נייס *יד טעוו תויגקדיח םיקמ*

 םינםיסה חול
 ז קעפיג םבייל םיניד איד קנעק לאז קמ ידכ שינסיס חול ןייא םלמנעינ דדנ גינאת אד

 קךיים*6א ךד חם ןאמ דד זא םימו ך ןומ םםחם0 א ןסיו>
 :תסו רעד ןופ םייע דת מ םגעהאג גידו ןייז ןיפ

 וסמיינ ץיק^םינ םאה םאיו השא רעד ץפ םסנחםש כ ןמיס•
 :ץד גחזנ ךד לאו איז אדו םיין

 זא ם<^ג םליפ איז בוא םטוק םייד •ץא ןנחו שסעוסש ג ןסיס
 ן ץיז דדוג ךיז לאז א*ז אדו ריא ןופ םיד מ

 ץירא גע־ה ץא ץינ וע ךיורנ ןאס רעד קוו םסעימש ד ןסיס
 : תסי ריא ןופ םייד דער וד םנעהאנ

 אי קיי גוא םביילגאב ויא ה** איד קחושמושש ה ןס-ס
 :םגיילנאב םס^נ זיא

 דעד ןנחו ץראווד א?ם זיא ה*זאי ץיא קדו שמוש^ ו קמס
 : ריא איינ חא ןאמ

 קוי לאמ ־ירד הדנ םד םהנח ה^א ץיא ןנחי םסנחם■? ז קמס
 ץך גהונ ךד לאז אד אדו ריא איין חאיןאםידנך

 :תונר תעיבקו ןופ םכעוסאי ךירא
 םגיומחג זיא.םע זמ ומץפטיהש׳א 'ץיא ןנחו שיסעיס*׳ ח קמס

 : שר ץךנ טינ םהעז גוא דוקמ *סח ץראחיג
 לאזא״י אדו המתח רגח דא{ חלגא ןופי ש0עו08< ם קמס

 •ץ׳דגחיגןד

 :םילותג םד ןופ םסעומפ! י ק־ס
 :תדלויא ןופ גחגם יעד תא םימד ך קפ םסמש^ אי קמס
 אס ןאס דדאיוו תחפ^רפ תא סיןך עלא ןופ שמעוס#* בי קמס

 ג .ןייר-פד חאאיז קזון !ייוו ץד ןופ קסיח פא ךד
 ם*9 ןיד גחוג ךד לאז הן#א אך אוזא אדו סגמנז^ גי קמס
 נ דחפ שיג חא אד קוו ץינ לוע ץא םיס בוא ןנוראד
 םביית איז תע£ק ץיז גהונ ךד לאז איז אדו םממע ־ח ןםי0

 :געס ענייר.אך ץל־ךז ס ןא
 ־ץא אייךץדגזזונ ןד לו• חעא ץיא אדו םמוכע * קמס

 ; קזחד שא
 ווד ץא ץד גחזנ ןיז לאז העי ץיא אדו םשנחסע זס קמס

 :תיקידנ איד םיס געפ ע גייד
 ןימ דד תע£ב םידז.דד ןיא.הרדנ^ .דדמ קש שפכיסע ח קניס

 לאז אד אדו הלגא קפ םימד תא .םידד רעד ץא חא
 :ץדתזנךד

 סי?ך תא הליגן ־0ך ןופ םיגך איד ץא םשעושע חי קמס
 :הדידח ץרז קפ

 םניד *חק ץיז גהונ ךד לוןז השא ןייא אדו שסעוםע םי קמס ■
 :ןי קםאק.שי0 תא׳ח׳מכם רד רפ.ץילווו

 רעייז ן?אה רע?יףו ב1ר תעמ (•*) א ןמיס
 זי? געמ ניזקידד ץפ םייצ עמ^עזיג

 רהעמ געט עלא רעךא געז? גימיילד
 ד ןעיו ןיי1 ריא יי3 ןאמ רך געמ יגיגייו רך(ז
 הןמד.? ןייק.ףךאד איז בזא טז^ינ זיא םייע
 תזקיד? טיז? ןיי!רי?חמ טיג לאן איז. .טזן׳יג
 ןאס רד ןעיו רעבא .הק^נ תע^ב םעל דא?
 טעוו קך^ב רהעמ ך־יזזיא איז סאוו ,טי;טחען•

 :ץבאה ר?ש רהעמ איז
 ורהנ ריא לאז איז םאד ימסיק םייע ד ןעיו (ב>

 (,ר ם״קס)

 טידא ןידיי# 6^ ןאסרעל ךיז חס ןעמוקא?
 ןייא דעלא גאק רזמגיהידד דך ונייהד רעידה
 ריא ןעוו׳תסנ ריא ןופ ר^־ף? נא$ רערדגא
 ריא יי3 ןאס רד דאמ ט?אג ר§ םיזאמסוק תק}
 ץגאג ןיפ ־ונקרפ עמןיקעגאג םעד ןיד ^
 ראפ ןעוויג קל1ב ףד טאה אד זא .ןא איופ
 ןייז רע נע$ קעןיג טיג טאק בוא ץךב טכאג
 ןערג קייל^ מ?ען .ךאך רד גא^ םעך ריאייי?
 איז זיא טכאג ע9?ניםייךד ך זיא םייע ריא
 •עןאג סעל גוא מ?אג ע/גאג ד רוסא םיא וצ

 גאט

497 



 רוהט ןיעמ
 יצ ליפ חא ןד םעך ץא .רבידו ב1ר ץע םייצ טסעל ,ר$ממ אל חא ךאן ירד נוא ר© דד גא$
 רעיל א1י קבאזד םי$ ב1ר לייוו ראנ ץדייר ןעסס־ץסיירך םעד חא טייצ ריא ןעדי ןיביילנ
 גרא ןעררי־נ יצק_ס ריס ץבאה טייצ עסצעזיג םעדיןאמ םוצ רוסא איז חא אירפ ץנא;גאזן
 איז אוזא אדו םקח ת!א# ץבאה זומ אין טאה איז י#מאח טכאמפ וליפ*'גאזן ןצנאג
 : תסול ךומס ה#ירפ טיט קז גה1נ ךיז לא) םאור ונייהד רעיךפ זפבאג ך גוא .קעזי)טינ
 םייצ עזןצעזינןייק_ טאה סאוו ה#א אמ (ב) ,רתוס איז חא נא$ ץזהסגיסיירד םוצ רעהיג

 #י0#ת םך1ק ןייז קדוב דיס^ו ךל אל זומ חלהת זיא טייצ יד ןעיו טינ קוליס ןייק_ חא סע
 ךא) ירעל בוא רעיופ טסייה ,#י0#ת רחאו ףוס רעדא ט?אנ רעך ןעסיס רעלא הלילה

 •ףיוא הדנ םד םיפע 'טיניךל טניפיניסע ביוא ןייק_ זיא ךיוא .יוזא ןיל רד ץלא זיא טנא;
 /טסיויי;פא ךך שאה רע סאוויףיוא רדא ריא ריא זעווינ עב1ק ןי1# טאה אך וצ טינ קוליח
 לא9 עקילסע זיא #י0#ת רעל ןעוו וליפא חאליויא .לא$ !יימ יאנ וצ לא^איילדטייצ
 לאמ ץיא הקדב גוגעג חא "תחא הלילב רוסא םיא אוצ חא איז.ןערר טינ קולדד ץייק_
 אירפ רעד ץא לא9 ץיא גיא הלולה תלחה קבחס וליפא רוסא זיאטייצ רעל וצ טנע^זאן
 ךל זיא רע םארו לביס ץיז ךיוא'ןיי!קדוב י :ןייז וצ ק#נ9 יעל א ץל יצ י
 חא איז סאוו גוא #ים#1ו ־ץראל זעקס לאסא טייצ ריא טאה םאוו ה#א ןי *א (0

 :#ים#ת רחאל ח^קסךיז י י עא'גא$ ןעססניצנאונצ נוא ןעבל םעך
 טינ טאה סאוו ה#א איד ללבא זיא סאל (נ) גא$ ןעססגיצנאינצ גוא טבא םעך לאסא
 רעטסגיסידד רד טאה םייצ עטצעזינץיק איז זיא געטאידד יעד* איייווצ המודב גוא
 עיעלנא ןייא ייב אדו ץד םעל ריא ייב נא$ איול ץרכ גוא געט ידד רעדא ידוצ ך רוס*
 :טייצ עזןצעזינ רעל ןופ גא$ רעל ה#א * :ןעיאט#ינ חא ץ־ביוא

 עטצעזינא טאה יז םור ה#א ץיא (א) ג ןמיס ןוז איד רעדייא סיוא טמיק טייצ ריא ןעוו (י)
 ידגוב#ח יפל טמוק טייצ ד ןעיי םייצ טכאו רעד וצ ךא)סע רעהינ חי1א טיינ
 זומ טינ טליפ איז ע#טאח ןוב#ח ריא טיול חא איז ןעיי עא רוסא טבאג ייב זיא איז גוא
 מא ,יקרב ע$כערא טיהןיל קדוב ךל אל ־ ףלא ץוז רד רס וצ טסוק טייצ ריא ןערר קפיסס

 ־רעל ץא ןעעי^ קדוב טינ ךל טאק איז ןעוו ןעצנאנא רוס* איז חא 1זא ךא)רעל ו* ןיינ
 ועווינ קד1ב ךל איז טאה ךא)רד ראנ טייצ םעל גוא ראפ רד טכא;ך ונייהד תעל תעס

 טינ טאה איז ךיוא ן*םיג טינ ראג שאןוגוא ךילטנאווי;זיא אלןעיו ץביילגטסעל .גאמ
 םע םוראוו ,םןח תל*#א איז שביורב טליפינ ץב טסייה טכאנ גוא גאמ ןע^יולצ ןהעז וצ
 וצ רעהינ םאל סאו; ת1עד יקולח ןעניר־ז חא גואנאז׳)םעל רוס* ךיוא איז זיא תוז^ס^ד
 ףיאד הק״דב ן* רא)רעב* ,הארוה הרומא :ךא)רעד טכאנ אד
 ימסא יאדוב חא ל ,טינ הלא# ץיק.רא)ןעס תקניס ןייא רעל* תרעועס זיא איז ןעיו (״)

 :טליפינ טינ רא) טאה איז וליפא רעך ףי1א ןיקואז וצ טי; איז ףראלאב
 טינ טאק םאוו ה#א ןייא א״ייב ןילה אוה (ב) רעירפ טאהינ טאה איז סאוו טייצ ע0צע!ינ

 רעטסגיסייכל רל זיא טיד עטצעתנ ריא :טינ טהעז איז ןמז לל
 :וזא ךיוא גאס זיא אד תסחס ק1 העוט טינ ךיז לאזןעס (י)

 ץירא גערר ןיא ץינ ליוו רע זא (י)ד ןמיס גאק ןצנאנא רוסא חא אל רעירפ ןנאמ#ינ
 אל רע לאז טיד רעל וצ טנעהא; ןנייס ןעמ ןעק ,ג*0 םעל רתוס זיא איז רעל*
 חא םע ע#מאח קו#ני קובס טיס ץלדק1פ ןעמ ןיל ריא ייב גאס ייב נע0 ןאס רעל זא
 ץ5יי#י;ץבאה ריס יו ירוס* לאמ רלנא ןייא ,#1דק םע זיוא וצ ם1ל#ו סח ,רתומ חא אל
 רתוס'רעבא זיא דנוציא ׳ב ףד׳ס ׳א ק־ס ץא איי3 ץך וציגאס ייב הזןהב ה#ע0 חא סאד
 זיא סע תמרמ םייצ 4!וצ טנעהא)ע#טאח רלה ןדעסצגיפא ץא ןילייה רא; ,בידנ רעל
 ¬מיי; רע ןעיו גידו םאל ןיל וצ דןחפ היצמא ;ךורע ןתחז^ב ריינה ךרא ןפיאב רעל*
 ־רע רא^ #ימ#ה נוא ןיילא געיור ץא קנחיא רעל ןיא בירו ץל אייכ חא ןאס רעל ןעיו (ס
 אצ1י קושגו קובח טיס ע#0אח רע זומ טינ ריא רפ םסייס םאל טינ ראט רע םיו טיד
 ענ־יי# טיס י אנץי וליפא חא רע גוא ,ץל ןעזומ ןעהיעחג טינ טאה איז י#ז^<ח .,תה)
 םייצ רעל ץא רעב* ,יוציר ירבדב רעסרעיו :ןעמעג ה}ו#ת עלייב אייז ־
 קובח. א)יד0 רוסא חא טינ טליפ אל וליפ* ץיק טינ טאה םאור ה#א ןייא (א)ב ןמיס
 ןיי;אוצ קעווא טקיורב רע וליפ* קושני ריא וצ רוס* איז חא טייצ עסצעחנ

 ;ן ידא געיו ץא י איל זיא סאל ליחנ גאזן 'ץטגיהיירך םעל ןאס
 ןעיו (,יס-קס) ־•



 דוהמ ןיעמ
 ףי1א חא רע ןעל הקושת קיפ.טינרע ףדאל בוא ץירא בערי קאקיגיצטכיורב רע ןעיו (נ)
 םיא חא םאר רא; גידלוש טינ ה^כ רעד םע נוא אמט לאטמסנעד חא בירו םאל
 ח־ןיכעקיא קיבאה זימ רע תמחהןעטוקינ ונייהד ה^יבמ רך ןופ םייצ רד וצ טנעהא;חא
 ג וינעמב שפשפי םורד רסא םוק^ס איז חב קטראינ אוצ רע רעהינגאמ ץיא

 קזעווינריאיאייכ!יארע ןעיו זיאסאדנוא (ב) ,ה^ע תונמ קי1 אוצ סנקמ קי; הלבט לאי
 ץזעררי^ םיא אוצ רתומ ראג זיא איז ןעיו טינ ןעקנוא עטיי; רעייז רקא ףראד רע ןעמ
 טאה רע רעיגא ןעמ רוסיא ששה םוש אלכ :קי; קעמא ףכית רע נעמ'קמראיו
 רעל אוצ טנעהא;קזעווי; שממימ דיא טיט ע;יד יד קא ןע;ופינ טאה ה#א ןייא'ןעמ (נ)
 יפ לע רוסא י זיא איז ןעמ לאו; טסנעד טייצ זא גוא ןיראוויג אמט חא נוא קעלפא געט
 דגאה םוצ סאד זיא םע בוא א״סב ראובמכ ןיד געס ע;יד ןילייצ איינ סאל ףיוא טעמ איז
 טכיורכ נוא ל1דג אטח ןייא םאל זיא ץוקוקינ אוצ טנעהא;הריכמ איל ןעט יק סי1א טע*
 השעמ_ח ףוס םער ףיוא ןעזקע;אוצ הקושת תלאשא קבאה איז'זומ טייצ עמצעזיג ריא
 לאז רע הארוה הר1מ ןייא ייכ קי! רע זומ ןככ םע סוראמ קיז לכ1ט ףיז לאז איז ביוא םעזל
 שיאה ייניע י5>פ העושת ןייא ןיי1 ־־חסמ םיא :םינמ יקולח ןעגירד זיא
 טעמ האלוה הר1ם רעל איוו םעל ךא;ונייהד קיא ביימ ןייז.וצ ןיי;לימ ןאס רעל ןעמ (י)
 יד ןיא טיימש םע אייי וזא גוא ןייטש ראפ אייב דעלא טייצ עמצעח;ריא ךא;נא$
 שך1פ ךינ ךי| טאה רע ןעמ .םירפס עעילייה טייצ עטצעזי;ןייק_טינ טאה סאמ עקלעןא
 זא טסואמיג טינ טאה רע עו^מאח ןעדוי; וצ רע ראט ,נ#ט קמסניסידד םעדי ךא;
 רע זומ ןיי] שלפ דלאכ טינ ךיז ראט ןעט טאה אל וצ איז טנערפ •וע זייב קיינ טינ ריא
 ןופ ךי1א לאז נוא ןייז העושת לכקמ ךאך קכיוא טייטש םע איוו ןידב ןעוויג קלוב ךד

 :ןעסענ העושת הארוה הרומ ןייא ׳א ףייס 'ג ןמיס קא
 ןייא סאל ךיז טפעךמ םע ןעיו (א)ז ןמיס יאטאמטחא סאמ הז^א ןייא (א)ה ןמיס
 ידד שימשת תמהמ םד טהעז הז^א רע עשטאח ןיי;טינ ריא וצ ןאס רד
 איז זומ ךא;רעך ףכיתו רלנאנא ךרוד לאק ןעמינ לבוט ךיז טאה איז זא רעשמ ךיז ןיא
 ןיי1 לאן ה;הנה ך איוו םעה'תלאשא ץבאס ךיז טאק איז זא שוריפכ םיא טנאזיאיז זיכ
 ךרוד ןאס םעדטימ ןע;י1אמ איזגעמיצ קי] ךס1ס טינ ךיז לא)רע רעעא ןעייי;לכ1י
 חא םע סוראמ ןיי; אוצ הליבט גוא חןיפס :!רעבה יסו א קי1 ףי1א
 אוצ טדעהיג םע ןע;דר םיגד יקולח הכרה אמטזיאאיזטייצ זא םיימ ןאמ רעד ןעמ (ב)
 זא עיל1ם ןעט זיא ךיוא .האלוה הרומ ןייא קעווא געט ליפ וזא טינ ךא;חא ןיראווי;
 עילנא רעטיימ.םקח תלאשא קבאה זומ ןעט ןלב1ט גוא ןילייצ ןע;ע,ך לאדאיז זא ןע£אע; י
 הא ילה הך1מ ןייא אוצ רעהיג סאמ קכא! טא!ד איז םאד טכיילגאכ טינ איז חא 1זא ךד

 : קיתעמ טינ ךיא קב : תלגיוטינ ךיז
 חא טייצ עטצעזיגא קי1 עכ1ק םעל טיס (ב) ביימ ןייז אייכ קמינ חא רע ןעמ (#)ן ןמיש
 נוא עפראש רעיי)בוא םינד ליפ רעייז םיא טנאז איז ני1א רוהטזי** איז ץעיי
 קיזיש ראפ וצ טי;םיש;זעקןעס סאמ עביט ונייהד ןיראויי;אמק קכ ךיא השעמ תעשכ
 קיק טאל איז םאמ השא ןייא ןככ קכעג ריא ןופ טיי;םע זא טריפשע;?ז ןא טאה איז

 תיאשא ןכאמ יז לאן טייצ עסצעקג עךאלק טייצ ענחוק ע;ייא ןמראמכא יע לאז הלנ םד
 רעד טעמ קיז גהונ ךיז לאז איז איוו םכה גוא שענלעטיצ טיס קיז ש'ר.ופ ךיז לאך נוא
 ריאטעוו נוא ק;עךפ םיוא ץלא איז םעח איד ףיוא ץראה ץנאג ןייז ןופ דחפסי1רנ טימ

 :רש:ה ךדך םעד ןיא ןענרעל סאך זא ןעמוקינ ןעלנאמ אוצ חא סאמ ךאו
 טכיורע סאד קעלפא טניפעג איז ןעמ (נ) םונ טלאמ רע םודאמ ם/1ב טינ םימע;זיא

 :י םעל תלאשא ץלא 1זא טקישע;אוצ טינ י ישה םיא טלאוו קד
 םע זא טלפ יעד ה^א ןייא ןעמ 0)ח ןמיס שפשפמ ךיז קא רע לאל םורד הרייכע ןייא
 גוא רוקמ רעל קראמיג טניפעינ זיא ןעניכעראכ טונ ךיז ןילא)אייז ןיי1 םישגמכ
 גוא םד איצומ חא איז יוו רעגיימש קיא 1זא ןאמ ה;ושת םי1רג ןילאז נוא םיאטוך ערעיד
 טינ טאה גוא ןעווג קליב ףעית ךיז'טאה איז רקזיע רעך,1מש ך:ורכו אוה ךורב טאנ ראפ
 גוא ׳הלנ עטכערא יוו אמט איז זיא ןע;ופיג םאמ םיע.ר םישעמ אד ןיפ קיז ר,לזג רעטיייי
 חא איז רא;ןע;ופינ םיפע טאה איז ןעיו אוצ קויש רע טעמ ןאמי;רעהא זיב טאה רע
 תל^שא קכאס איז לא)הארמ רל קא קפוסמ לושכמ םעל ףי1א גוא ןעמוק טינ לושכמ ןייה

 םכח (׳א ה-ק0>
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 ץעמ
 איז חא טינ יא}טניפעןאלןעיו ינדא ם;ק
 אוצ עךומ הל1דג הויתכא חא םאל גוא אטה
 ב1ר םאלסוראוו ,'ערעלנא איד הז?א ןייא ןיד
 אד זא ןעעימ אייז ,טינםעל ןיפ ץטייונ
 חא תמא ץא גוא רותה איז חא טי; טניפעג
 טימ ןיי1 ט׳טה׳ט טינ ראה איז גיא אטה אל

 :הלנא איוו ןאט ריא
 דלא31זא הו?א רעד ףלא ב1חא חא סע (ב)
 רעד ןיפא רעליוו זיא םע זא טלפ אי!

 :ןייז קל1ב רימי ףכית ךל איז לאז רוקה
 םדקנ העכ# ץבאה זימ הלבא (יי) ט ןמיס
 טרעוו איז ןעוו ןא גאה םעל ןיפ
 איז עז^גאח ןייז.טעוו ה^תח יד ןעיו ראווינ

 ־ ג קי רא}זיא
 טאה אל איוו ךא}רעל טאה ןעה ןעיו (ב)
 £א ה^יתה אך םילקנ העבז? טלייצינ
 ניא געה אידל רעידא אייויוצ חל א םניילו
 .דעס^טלידיג טאה איז ןעי; דעלא רערעה
 ך ןעיו טסואווינ ראלק טינ אין טאה םילקנ
 ןעווינ ק§וסט חא איז רא} ,קי1 טעוו ה!ותח
 רל וגינסזכ ונייהד ׳טלייציג קפסה טאה גוא
 ףךאל םאל זקוקיג.םלרא טינ.ךאנ חא ן1י#ו
 ףראלאד ביוא ןדאל טעה קא ץרא
 םייראוו םדקנ הע3# ןלייצ סעיי; רעכיא טינ
 חא םע בוא ;ןענירד םינד יקוליח לפ חא םע
 םיראווןילםער ק]איצעידומ הערהוצמא
 ףיאד סאל זא טינ ראג סירו םע קמוד רעד
 טלידיגטאה איז זא ןענייה ייז ,הל*^ ןייא
 ?ז לאן ה^בא ןעוו .גיגע;חא םייקנ העב#

 גאה איי3 ןלנוט ךיז געמ איז ביוא ןללט
 תוכלה ץא ןייסעומז? טעוו ה^וחה םלק

 :׳ג ןזייק הייכזה
 חס !לקורג ןיי!קדוצ טזיענ רעתא ץעוי (נ)
 ןייא ייל *זא םדקנ הנק#'ןדאל ךי1א איז

 :ה^3 עלעדנא
 חט הלתכ קא טהענ ךייא ץעוו (א)י ןמיס
 ה*ח? רהזתוע רל ךא; חעית ךיז רע
 חא סאל גוא ,קנ קעויא גוא ןיליל? פ$ז
 הל5הו.ן^לה ןיי!וצ עיך1מ ה^ר הוצמא ךלא
 ץסירי סאוו לייהא ןידנאה רפ זיא םע םוראוו
 ל׳ד לע1ב לאה אייווןז ןע;יי!גוא טינ םאל
 להיס זיא סאל גוא רוס;רוסא ןייא חא סאד
 סרעריפ רעהגוא :וא רעה-ומ גוא רעזיאע הלא
 :הלכהל ןמזא !יי1 עידימ ןעליז אייז'זא
 זוע;?׳ ןמ."י£ אוצ ןעכייה ןא איז (ב)
 ןןוז1 יעל ןעיי גא? ןיםפניפ ןיפ םייהנ
 ערעלנא ןייא עי?םאח ,זעייינ ריא יי3>א

 םע יוו לזא רעזןע־זןי ןי;ךך אוצ ןא רעהינ
 זיא איז לידו רעבא ץיט# רעהייוו טעו!

 (׳ר םדמ)

 דוהמ
 ן3ייס ןא איז לאז םילימ ע1 ןיפ א?$ ראן

 :גאה קטקניה• ןופ
 חא םילותב םל ןופ ןיד םוא חא איז ןעוו (ג)

 :תדנ ערעלנא יוו הממ איד
 ץהעחנןי1ם׳ חאהו?א ןייא ןעדי (א)אי ןמיס
 וצ ימ וזא לוטז? ךאךכ םעל ףיוא
 ןעייי יד ןדאה ףאנ רעל דניק םאל ןדאה
 תרבועמ רעהייונ חא איז גוא טועהינ ףלא
 יז חס ןהעזינ טינ ךיוא איז טאה םד ץיק_ נוא
 רזרומ זיא י;ביוא ןדאה םעח תל^א ךאל

 :ץאה ריא אוצ
 קיק.רא; חא ת,1דל1י םיז?; אד קנעוו (ג)
 ני1א ,ןיי! רהטה ךיז לאז אך ןעיו הח^ז^מ
 םעל ךרוד ,לדו איז יוו טוט ה^א עעילטיא
 רע^זינ םורל ,תולוט׳כמ עסיור;םיורא טהוק
 קכאס אוצ י טא^ס' ץא ןיד תיב םכילטיא
 :ץופ רודגל דכ ףרוצה יפכ עטק 'גהנהא
 לא!ןעוייג ליפס ודו טאה ה^יא תא ןעוו (נ)
 יפ לעל םעח יפ לע ןדאז עלא ןאה אד

 :האלוה הלומ
 ךל ביוחמ זיא ךוהי רעתלטיא (א)בי ןמיס
 איןןעוובייווק!ןום ץדייז^יוצ םא
 םילקנ העב# ןילייע פא לאז אל ח3 אט9 זיא
 טינ ףיז חא אל ןעיו גוא .ןיי!ליוט ןיז נוא
 טסייה םינז? ההכ טרעיוד םע וליפא לנ1ט

 :הלנ ןייא ץלא אל
 רעל ץא ןעו?א1 רעביא טינ ףיז ראה איז(3)
 ףיז.ןעק איז דלא3 אייו טדעייג האמוט

 :ןי3אה הלי;ט אל יחמ ת1ל5^פ
 מא / קכאל ,ןעפיטי^ טינ ראה יע 0)
 ץא בייונ ןיי!טימ ץכידט םעו;אהא!ר
 דיא טיט ןיז;ע*,םז? טינ לא] נוא ,הל;רעל

 :תונעיל ןייןכ גוא ז^אר תולה ץיק.
 םד טיט וליפא ןעדיר ןא טינ איז לא!רע (י)
 רעל טינ לאז רע גוא ,רע^ניפ ןיטסנעל
 עננאל ץנאנא טיט וליפ^ ריא אוצ ןעננאל
 ץא ץפראוו ןיירא טינ לאז רע גוא .ךא!
 ץא טינ גוא" ,ךא!םומ׳ ןייק.ןידא דגאה ריא
 :ץכיילג סאד טינ ךלא םיא וצ אל גוא ,םיוז^
 בוא ,ליסיז? ןייא ןופ ןיטע טינ ץלאזאיי!(")

 טינ ץסע יי!זא גלונ ךל ןעניי!איי1ןעוו
 / רוהט חא איז זא וליפ*$ ליטיז? ןייא ץפ
 ץסע ב1ר יפ לע רא^יביה ןייק.םאד חא אצטנ
 חא אל זא לדיטי ןייא ןופ בירי בוא ןאס
 רעלאטה זיא אד ןעדי גיגינ זיא םורל ,דוהה

 :ליטיטי ןייא ןיפ ןיטע וצ טינ ־דיה
 איז סאינ קקגיוט גוא ןיסע טינ לאז,רע (י)

 דערלנא תא !עינ רעכ^< ,רעביא טזאל
 געה ,דיא ךא)ןעקנירטי; רדא ןיסענינ טאה

 רע
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 רוהט ץעמ
 ןעזןדל יד נוא יהז? זעזי!זעגאנ איד םאינ :!קמ> ילא ןיסנן ןי1ע זייוגא םעד דןא4 דנן
 נוא הלילע עסיורגא איי1 ץלאה ,6א טינך ואלנ עלושא ןיפ !ק.גורטינ טאה אד ןעיו (י)
 ןנילניז ראפ יד,םנזריג ןיא ןילאש ראפ חעינ עללאהא ולא? !דאלי יע?יא טאה "א
 ד ךד ץגילניז רש נוא,נעס גיא ןילא:איד ךד ייש'זא?נ םאל ןמ? טאה ךא)רעל גוא ,זא^נ
 ץלאל סיסעה עעלייס עלעזניא •רעלניק רעך ןק,נידט טינ ךי1א רל ראסןיסאלרעל
 הזן׳א עניירלןייא 1אן זיא איד זא !פיר?׳'? םי1א ץענאנ ץא רעלא טאה אך זא ,ןזש

 שאל ,ןאס דיא ןופ ן1צך םעך טוט איז סאוו ןעקנילס 'זאלנ רעך ןופ רע בעזה ןקמרטיג
 ידלאן זזאליוי ןאס רעל רא} סאוו טלייד ,סנייווס1 םי1א טינזאינ םאל ףראב ןעל נ'וא
 יל .הרס׳כ הז^א ץיא טסייס איל ןאס בייח םדא א1י גוא ןייהקלקדס ליח רעי ןערר רע?א
 םן1ע יצ :וא רדנלק עסינ יצ ןייז.הלוז טעו; :הלרלא םיא ףלא ןעךוק לאז ,ןעקניךיזע

 :ןעז?יג סעלא וצ גיא אלה ריא קש ןיזאלינ רעליא טאזל איז ןעיו (״)
 ןיפ ןעקניוט גוא ןיסע געס בייוו איל (יי) גיא יל3 רעד ןיא ןעקנירט רעדא ןיסל

 י : רעליא טזאל רל םאוי םעל רעלנא ןייא ץא ןיםאלינ רליא םאל טאה !עס
 טעל דיא ףיוא ץציז טינ ־ואל רל (־י) רעל ןופ ןיזןעי ןאס רעד ץווע נעזל ילל

 :ץניוא עריא ראפ טינ עזעסאזל :ילל ערעלנא
 םיא רפ טינ טעל ןיד ףי1א ןיציז געס אי.(יי) רעלא ץסע םיאליג רעליא טאה איז זא (■)
 אין ראלו ץנייל רעלא .ןיגדא איד ץא אי.זא טינ םידו ןאס רעל בוא ןעקגיוט
 אייל טינ רעליילק עלא ץא וליפא טינ ךד רדאץסללדו גואץזאיינ רעליא סאדיטאק

 :נא!ן אייל טינ טלאנ ,ץנאז טינ םיא ןעל ףראד ,ןופ רעןןעקחדט
 טנאונינ טעב עריא ןא טריו רל ןעיו (י>) ןעקגירמ דעלא ןיסל ןופ רוסיא רעל תסמל
 רוסיא ןייק טינ זיא ךאלייל ריא דערא ןעוו תס׳יג ראע תא רעליא טזאל אין סאל
 ,טולל טיט טביונ ץיא ויא ךאלייל ד עע׳טאס ררלנא רל סאיי טסל דעלא םקנירט רעעיא
 סל פאר !יא 'ר,לן;ןעליי! ץולטנעו? ערעלנא טפאשליל םירא ןופ רעל טסוק רייא טזאל
 אלהות רד ןופ טסוק םע .חירנ ןייא דלא הא טינ סייוו רע זא רוסא םינ זיא םעל רעליא
 רען זא טנייס דל םוראוו ,אלוק ןייא םירא :ןיזאלינ רעליא אל טא!ד סאל זא
 ץיא זיא ךאליר איל לידו דאל הא רוסיא רעל ץא טינ חא ןאס רעל זא רעלירעד (י)
 טלייצ איז ןעיו נוא .הד; םל טיס טלילענ גואילייע רל ןופץסל רעייש יזנעססייה
 ךאלייל ןיסייווא ףדא טנילגוא נעס עעיר ץלע םדיא טינ םיא לאז איז רא; ,ןייז אל רעליא םיא
 ;וא ץריר ןא ץוע ךיזינעס רל זא רע ט;יים םאל .ץסענינ ץפ רעל טאק איז זא ןיגאז
 ץיק.טינ ־יא;הא תסא רעד נוא .ץציז ךייא אייל דעלא ,ךאז רעל אייל רא;רע-א חא
 רוסא הא טעל ריא ףי1א ץציי אוצ,קולח יעטאס יהז;הא ןאס רד סאו; ץלא!ערעלנא
 סאוו געט יד.טיס נעט ע;ייר שוא איד ךיילנ טינ טסל רע ונייהד ,רקזנ טינ הא רגילטיא
 ץציז וצ ריסא ץלא זיא עעירטלייצ איז ןופ עיילפ טינ טסע רע ,הלאע ץיק 'ץפ
 טנאינינ טעל יד חיר ןא נוא .טעל ר־א ףיוא הלס רא;חספ םוא טסל רע רעלא ,הלריסא
 :טלירינ ץיא ייא סאל וליפא ,דיזית רע געלנ ץליילנ םאל רעלא םרל לייג ןיפ נ1א הרוטע
 ץנאוו ן״א ןיא ץלאל טינ ןי־ואזן אייז (*) ראן׳ו רהזנ זיא ןאס רעד שארו ץלאז עללעזא
 ןייא ץא ןיליס׳ ךד רעלא ,ץךיצאפיע סייט רל'עליטאס ץ3ענ טינ בידו אך םיא
 ןייא וצ ץראל ץפ־יאר יי] זא ראנ .ליפי# חא סאל ץדייל ןייא טינ ךיז לאז נוא .טי;
 *ץוא ץראל יד ץגעזי'קלל ןייא רעלא לףנאה רע געס םאל !יסע ץרוי עלא רן׳ן לאל
 םעל ףייא טינ ץראל סל ץטאח ץגאוו ןייא ןע;דל ץנייי ץירא ךא)טעוו נוא ,ןיסל ךיוא
 ץצד ויא ץלא] יד ראנ .עלייל יל ראנ ןינאוו לאז רע ידל איירטיג םיא זיא אל ,טייקסזרפ

 :ץריר 1ה טינ ךיז ןילאי יי] זא אד ע_יד1ם ןעס זיא .ץסל אוצ םאוו ץלאת
 שון ךד יא? טעל ריא טיס טעל ןיד (*) טלאס׳יירטינ ץיק טינ זיא םאל זא רעלייל

 : חיר ןי? איינ ךיילג רסיא רסיזרנא זיא סאל הלולא
 םך*5 סוטי ץיק ףי1א ץקוק טינ ראל רמ (ה) סאוי תסחס ,ץסל אוצ ריזל סיא טינ אל
 ;ידנעשזק חא סל םאוו ,בייי ריא ןופ חא דל;;חא נוא ללק_ס ךיז ףי1א חא זענעסא

 רעליילק עריא טיס טקערינ אוצ רוסא זיא רלנא נוא',רלנא אדו םיא ייל
 חעלנא ץ5.^ה לאז ד זא טנעל חא םע ("י) םאד רעעירי איל .םיא ףדיא תריג אדי
 אלנאייי;זלז ץיג יא{ אד םא\ו רע־ץילע ץלא] עעיעזא טיס ןענאס אד לישעס ןע/ד

 -יזמ (־י ם״כס) .
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 דרהמ ןיעמ .
 געס להו# ץא טיי; רעכילמיא ןעיו םי;1ט אל זא ןעןכ4יךיג לאז ןעול דכ הךנ ץיא חא

 :הדנ ץיא ויא
 יצ ם1כ םעך ןימינ ןא טינ םייא לאז איז (״)

 :מזלע1 רע זא ןעקניד?
 רעל י.ז רעדא #לפ םוצ ץןנע טגארט יז זא (כ)
 ןיי1 .ךנ#מ איז לא)םיפע ןאמ םעל טגנאל
 רעל טיה'ןע;גא. רעד לאן איז יגייסל /־זיזהא

 :דנאס רעקעל
 ןיל ףי1א ףאל ייל א'ך ןינייל טינ ראק איז (אכ)
 רעליא איד רעדא ,ץפאל# אוצ טעכ
 טהעז רע ןער)רע:יא .טהעז רע זא ,עקעך
 סייוו רע ע#טאח ,ץמעב א1י אי;געמ טינ

 ׳ :טעכינ םי1א טאה אל זא
 ם1פ ןייא ץמיג ןא טינ ףי1א ריא ראט רע (בכ)
 ריא ןעק;# טינ ךי1א גוא .ןעקנירמ איצ
 ןמייס ..־9לי1 ל# ם1ב ןייא וליפא ם1כ ץיק
 רעל ריא רע געזנ רעילו? ןעקערמ עיעלבא

 :ןיקיז^ךא;
 רע^אמ םיא ראפ ןילעט# טינ ראט איז (ע)

 :ןי#אוואוצ
 זיא ןמיס םעד ןיא סאוו םינד עלא איד (יכ)
 ביא ןיי! רהזנ ןילאז יי!םאוו ןעגאמ#ינ
 אמט חא איז סאוו טייצ רעל ןופ ןייז גה1נ
 ןייק_ סע חא ל?וט ףיז חא איז זיע ןיראוויב
 ץזןיווצ גוא נעמע;יירםוא ץ#יווצטינ קולדל

 :געטעניד.
 קנאלק הלילס ןעניד איז דעלא רע ןעוו (■יכ)
 ןענדאג יצ ץרעלנא םערףלאל רענייא
 איךאיוו םקה דימלת ןי א ןינעלפ איי] ץלאן

 :ץי!גה1נ ףיז ןילא)
 ןייא זא ןיכייר# םיקס1פ לייטא (א)ע ןמיס
 געמ אמט איל ןיא הלג ה#א
 ןענכאד טינ בוא ןיינ לו# ץא םינ איז לא#
 גוא י ןעקנידינ איצ ם# םו# ןייק_ טינ ניוא
 םער ףאנ ץ#מנעכ .רפס ןייק_ץריר ןא ט#ד
 לאז רע ןדעלנאץיא ןיפ !ילעה איז לאז ןיסע
 ץרעה יא] ד ראנ ןייז אצ1י לאז אל ןד ןוגמ
 זיא סע זא גוא ,םיא ץפ טראו)אייב טראון
 •ןי#טנעכ ץילא ד יאהרעלנא ןייק_אן טסינ
 םיק־1פ ליימא גוא .קאמ #ודיק ןיסיילג סאל
 ץינ לי# ןיא א1י געק הדנ ןייא זא ץכייר#
 ץלאס ת1כרב עלא גוא ,ןענבאד געמ :וא
 רעכא זיא גהנה רעל.ןעקניךינ יצ ם# םעל
 ייכ חא םע ןעיו ףיוא.לו# ץא טינ ןעיינאיל
 ףי1א ץקיק טינ יז לאז ץינ.מא אד זי1ה ןיא ריא
 םעך ףי1א טבייה ןעמ זא הך1ת רפס רעל
 :בסכ םער םל1ע םעל טחיינ ןעמ גוא רפס
 :לוש־ןיא ןייכ איז געמ געטעניד איל ןיא (ב)
 םיז?;גוא געט תוחילס נוא םיאר1נ םימי (נ)

 ׳ ש-ק3)

 שכאמ איז ןעוו ץכיילנ סאד .ןיינ ףיוא איז
 יניק םער ץפ ףי1א טיימ# איז רעלא הנותח

 :לוש ןיא ץינ ףי1א איז געמ טעכ
 ןא טבייה איז סאו;גאןנ םעל (״) די ןמיס
 איז געמ געט ענייכ ץלייצ אוצ
 טכאנ ראפ ןיי!קדבראכ רע;גאט ןייא ףיז
 ןיוזע טניפינ איז זא.טכאנ גיא ב^ג ץ#יווצ
 ןא אירפ ץמאמ איז לאן ןיד חא איז זא
 :ץלייצ אוצ געז? ענייל אך ץכייס

 בעל ראפ ןא טינ ףיז ןיבייה געס ענייו ך (כ)
 • ;יפא !דעוי אס9 ריא ץפ גא1? ןיטסקעז
 ףיוא דלאכ איז טאה ץלאחינ אזיז? זיא יז ןעוו
 רעס טינ ןי10 טעהיעז ינוא ןעהעז וצ טרעהיג

 ףיז לא!,גוא גע$ ףניפ ןיטיאט ףאל אי!חט
 טסייה ירפץגראמ גוא .ץי!קך1ב טכא;ראפ
 ןא טטדע ףיז טכייה גאט רעז?סקעז רעל
 :געט ענייל ץכדיד ןופ גא^ רעמזערע רעד
 טזן׳רע ץכייה בוא נה1נ ףיז ןענייז ליימא (נ)
 וממ יז ונייהד,געמ טסא ץפ ץלייצ וצ ןא
 ץמאמ בוא גאט ץמעכיז םעל ןעהיצ ףיז
 רעא חא סאד.ץלייצ וצ ן^ז טזןדע אי;טכייה
 וצ םירקס ףיז רעהינ ןעמ גהנמ ר^וג ץיק;טינ

 :היצמ רכו ןייא אוצ ץל
 ה־זנ טאה הפוח רעד ףא) ,ר^כ ץיא זא (י)
 טגיילכטינףאנאי!טאה ןעס גוא ןהעץג
 ןאלאז איז ןעיי היאז^ ץיא ןינעיפ איז לא)

 :געס ע;יר ןילייצ אוצ ץכייה
 הניתזו ףראל סאוו הלכא ץסיילנ טיסעל (ה)
 הלא# ןייא ץנעלפ ףי1א איז לא;ץבאה
 :םייקנ העכ# ןילייצ יצ ץבייה ןא לאז יז ץעוו
 ןייא רא;ןע׳העחנ טינ טאה אל ןעוו וליפא (י)
 אזימ זיא איז הדנ ןייא איז טסייה קעלפ
 ץכיזד ט#ךע ןא ףל ץעייהםע גוא קאוויג
 נאמ ץמפניפ םעל ףא) ט#וע געמ עניד

 :רעפייוג עלא אייר ץרעוו אסמ ןיפ
 ןהעץינ טאה איז זא רא) רע^א חא םאר (י)
 זיא ל זא טלאמנעי םתיא דעלא הדג םל
 שאה איז ןעמ • געמ עניד איד ץא ץזעיזנ
 ץא הדנ םד וליפא קע:פ ןייא ןענופינ רע כא
 טסיורב געמ עניי1 טלייע איז סאו;געמ איד
 איז זא ף ביס ראנ געמ ףניפ ץמראוו טינ אל
 ץכייז ץבייס תמאמ איז ןאק״יקדטרעוו

 :ץלייצ אוצ געס ענייל
 ןאמ רד נוא סלכ־וטינ ףיז טאה איז ןעוו (ח)
 ייל יעד ץא חעיייג טינ ריא אייכ זיא

 .קעלפא אי.ז טניפינ איופ ץנ־ואמ בוא הליעמ
 :וא רוה1ן ־יאנ,זיא אל םאוי ה#א ןייא רעךא
 רעל ץא העיגיב טינ ריא אייכ חא ןאמ רעד

 טכאנ
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 >ץעם
 פ#$א איז ט;י$י;ץמאט ףי^א *א מכא$

 ׳ :חקאשקא ק;עלם איז לא!
 איד םאל טלייה ןיי)הלהמב קסופ סאל (■)
 ךא; ןיד זומ ןעליצ פא ןא ןי*ר רעעייוו
 ןעט ןעוו.ןע^5אד בירעמ ראפ תוש^ה ןיב
 ע^^אח בירע^ טניבאדי; ןי1ש רעבא טאה
 ןעיו י רעדא ,ט;יכאדיג טשי; ףא;טאה איז
 םע גוא ןעיריג תלש לבקמ ןייש טאה ןעמ
 הלאש ןייא ןיגעוה איז לא!גא1$ ךא; זיא

 טלעוי םע תסלס.ןי!ז נה1נ ךדלא)אי)אייי■
 ןעיהיש אוצ טייצ ןייק_ זיא םע גוא טעפש
 רעד ןעליצ פא רעירפ ריז איז לא1 ןיגערפ.
 גיא טעבש זיא םע ןעיו .ןיגעך^ ןיקיש ךא;
 ןייק_ ט;יבאךי; טשי;טאל ללק עשטאל■
 :הלאש ןייא ץבאה ךי1א איז לא;בירעמ
 6א סאל ןיכאמ לייו איז ןעיי (א)וט ןמיס
 לא; איז,ןאט 1זא איז לא; ,ןעליצ
 אייר םויקט ות־ואב ליכימ עקייווא ןאמ ןיידא
 סאל לאן גוא (י״ם ןמיס) ץא ץימש טעוו רטייס
 ןמיס ץגירא$> ץא יוו ןנבאל בירעמ ראפ ןאק
 סאדאיז יאז ךא;רעךגוא ,ןענאמשיג זיא•
 םע ביוא,ץקוק ט־ונ גוא ןעטע;םיוראליכיט
 טייקבילטי1ר םוש ץיק טשי;ףיורד ךיז ט;יפיג
 איוו וזא ןאז$ ןיירא ל יביט םאל דויוו איז לאן
 ץכאמלאז בוא ץזא^ ןיטראד לאז^נוא רעיךפ
 גוא ןייטש טעו)רעטייוו יאיוו גוצ פא םעל

 תישישה ןיב ץ;אנ ץי2 ןטיאן לא;לכימ םד
 רךגוא 'טכא;טנערטרעווםע ז יב טסייה םד
 טוג גוא ליכיט םאל ןטענ רןדל אי1 לאז ךא;
 םוש ץיק ףי1רך ךיז ט;יפיג םע בי1א ץקוקאב
 ץגראט ןופ ןא 'ךד טבייה 1זא טייקבילטי1ר
 איז בי1א בוא .געטיעניד ןיבי) אי־ל אירה
 זומ ליבימ םעד ףי1א ךילמיור סעפע ט;יפיב

 :גוצ פא םעד ןיכאס ןימאט טשלע איז
 נוא ןאט השא עטי־הפ עבילטיא רעזדיג ויזא (ב>
 טיט לאל ןייא רא;טאה איז ןעוו דבעידב
 :טי;רוסיא ןייק.ךי1א זיא ןעווי; קל1ב וכעל•
 גוצ פא םעד טבאס איז םאור גאט םעך (נ>
 הק;לב יעל ךא;ןאט ןא ךיז. איז לאז
 דטעה םאד זא סייוו איז סאו;־וטעה סייווא
 ריא ףי1א בוא ץקעלפ םוש ץיק 'טשי;טאל
 אך גוא ךאלייל סאל ןיד ךי1א לאז טעב
 אירפ רעד ןיא נוא קעיפ םוש ןייא ןא ץביצ

 י :םייק;הע?ש איד ןא ?ז־ןיבייה
 עבילמיא זא רש;י רשכ גזדנט ןייא זיא םע (י)
 ךיז לא;בוצ פא םאך טכאמ סאו; השא
 דמעה עקייינא ןאא ןא לאז גוא ץשאיג פא
 קחדה תעשכ ־יא;הע־ץדק ערעד;א גוא
 אל נוא,רעךיילק ערעדבא ץיק.טאל איז זא

 (׳א ש״קם.

 רא;לא;איז גוגי;זיא ןישאוי פא טי;ךיז ןעפ
 ןייא ןאט ןא לאז גוא ןעק^יווש 6א ץט^א

 :ם!ןופ ןיד ץד לא; םע דטעזי י
 עגיי!ןעביז איל ןופ נא$ עלא "(•י)זמ ןמיס
 יייג? ץי1 קד13 ךד איז זומ געט
 :טבא; ר3 גוא לאל ץיא אירפ רעל ץא ,לאמ
 םדןופטייכיטכילידייכ ןיי1לא;^דב ד (ב)
 :טכילא ןופ !ןוטביילב ץיק.ייב טשד גאט
 ןייא טיט רע־ןא ןד זומ תוקידב ע?א ך 0)
 טיט רלא טנדץיל עטלא ןופ ליביט סייוו
 ןיסייונ טיטרדאע^יבנוא עבייו יארו עזקייוו
 ןילוחב טט ץ;א;ןיד חט הקךב יל .ליוואב
 קל1ב * טשינ זייא איז עבלעיו גוא ,ןיקדסבו
 :.ךכדב ץיק_טשי;סאל זיא ליטיבא ראג ןדכ
 ייל ןייז קד1ב טו־ג 1זא טי;ךיז ןאקאיז ןעט (י)
 ד?עדב זיא ןיי1 וצ ףראדאב הקלב ך
 געט ע;ייר ץביז ץפ לא9 ןייא עשטאח גוני;
 ףיזה ץנא;ןדב ץזעוייג קך1ב ךד טאה ד זא
 םעל ןאק,איז זא רעסעב יאלמ זיא םע
 ראנ ןיכאס הקמב עטונ אד גאט ץטשרע
 יל ןופ גאט ןירעלנא ץיא גוגי;חא דבעייליב
 רעבא ךד טאןר םאו; איד .געט ע;יד ןיכיז

 ץנא;ןילכ ןעטי;קל1ב טי;לאט ןייא וליפא
 רא;ט-וט בוא ה^רמ ליסיבא זיא ד רא; ףיט
 הק;לב ןייק.רא;טסייס סאל ןיילא ליביבא
 טשי; ןעניד געט ע;יינ ןיכיז עויא גוא
 טשינ טפלעה הליבט ריא גוא ,ט;י?ערינ

 ':הל; 'עטכער ןייא דיטת טהייה יאיז"
 ךרוד ץד זומ געט ע;יד ןיכיז אך (״)
 טי; רא;געט איד לא; אי.ז רעד;א;א
 רבא טאןד איז זא .קע?פ םוש ץיק ןע;יפינ

 עיי;סאל ןופ יז זומ ק עלב ץיא ןע;ופיג אוי
 גוא ,ןנאטשי;זיא ןיבי1א איוו ץבאה הק;לב

 :ןיליד געט ענייר ןיביז עייג סאל ןופ י
 םייה רעל ןיא זיא ןאס רל בי1א (א)זי םיס
 ןיי] ל?וט ךד לאז יז הוצמ ןייא זיא

 :םי1א ריא טטוק סע ןעי;טייצ רעל ץא
 טלא;וצ גימיילב ןייז לכ1ט ךד געט איז (ב)
 ךיז רעירב טנאקיג טינ טאל איז בי1א
 ןאמ רעד זאי אק;ך חא סאל גוא ,ןיי;לבוט

 טי;חא "ןאמ רעד'זא רעבא טאלגש ןיא חא
 ץד לכ־יט טי; ךד איז ראט טאחש ןיא
 טאל איז זא ןיביל;טםעד,טבא;וצ גיטיירפ
 ךיז איז ־יאט דעירפ ןייז.לבוט טמ<ק;ג ךי>.

 :טלאו אוצ ניטידפ ןיי1 לנ1ט טי;
 רעדפ ןעלכוט טנאק;ג ךד טאה איז ןעט 0)
 תא רע ץזעיוי;טי; זיא ןאס רעל ראנ
 ןד רל חא ןיראב וצןעטוקיג גיטיירפ טשיע
 :ץד לב1ט ךד יז געט גהנסא זיא סע'ואוו,1ז'א

 ןעיי
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 ץעמ
 גיטה׳־באל ־*דפ הלבוט; ךיז ©הד ןעוי(^
 ,גאהיילפ יצ רעהיג סאעטיא;רעל־ףיוא

 הליבט יל זא קואק; ראווי;איד חא ךא;רל
 ה^ימו קמ ןע;יפיג טאה ץ וגייהלטזק;זיא
 יז זא ריא ךד טבאד סע קפ$א רפ סמוי ילא
 ז^ריזיז געה,ןעווי; לעומ טינ טי;ךיז טאה
 לידו ןיי] לכ־וט לאסא ךא;טבאנ יצ גיטייופ
 ט;אקיג טי;טאל יז גוא גהגטא רא;זיא םל
 :גדלוז* מז*י;איז זיא ךד ןידלכוטרעירפ
 ןעדוי;לכוט ךד טאה יז ןעוו ץכיילג סאל (ח)
 ןע;ופי;טאק אין ניא טכאג איצ גיטיילפ
 ליגא; ןייא רען?;יא סעןע וגייהל העיצחיקמ
 רעלאסעייגא רעביא ןיי)לכוטךיז איז געה
 טאה הליבט רעד ןופ ןעננא;י; חא איז ןעדי
 גוא ריזזו ןייא רעדא בל? ןייא טגי;ע;אכ איז

 סע;ינעגאב קא 1זא ךא;עד1נ ךין זיא אל
 ןיי] לבוס ךד אי)געט ן^בוט יצ לאהןייא ךאן
 :טלא!יצ גאהיייפ וליפא לאה ןיימ ךא;

 וצ גאזןיירפ ןעייי;לבוט ךיז טאה אי)ןעוו (י)
 קמ ןסעז רעל יז טאה ךא; רעד גוא טכאג
 זדיי;זז יצ פא קסע;רס טאל ך םאוו לדא;
 אך איוו האדזה הרומ ץ־א ןיגעךפ איז לא]

 :קז גהונ ךד לא]
 יצ גאמיירפחפקזםעהטאלת^^יא^יימ(")
 ימעוט קז לבוט טז*י;ךין לאז איז טכאג

 :טנאק;;טי;רעירס'טאלאיז ןעדי רא;ת?#
 ע^מ ןי;ע;.תב£ ןופ קד םעל טאוד ב1ט ם1י (״)

 :ןע^אטמ׳יג חא אל סאוו ןיכא]
 אד גיא ה?כלא קא טסע;רעקא ןגמו (ם)

 יצ גאלידפ סי1א טטיק הלילמ עהז*רע
 :'הלאן*א ןיגעיפ אל לאל שמא;

 גא$ יי3 קזלב1ט טי;ךיזיראל ה^א ץייק (י)
 :ןעייטס׳ ןיועה# ןעדי טכאנ אייב ראנ

 ךיז טאה ינוא ןעווי';רי1ע טאל איז ןעדי (יי)
 זא .1זא קז רעל חא נאז$ איי3 תלבוטי;
 ןע?ד איד ןיפ גאל רעהעביז רעלזיא םאל
 םאוו הליבט ך ט#י;יא;טפלעס געה ע;ייר
 קיט# ןיועה# יאפ תלכוטי;ךד טאל איז
 קרעה# ךא;ןיי] לבוט 'סקי;א רביא ךךדזוט
 ך ךא;ינאהןייא ק# חא סע ןעוו ג־וא.ןייטז*
 רעביא ןייא טקייה סאל נעה עקר. ןעביז
 הליבט ד יבקר? טפלעה הליבט ע;ע;נאע;
 ןיטכא םער ןעדוי;לצ1ט ךי)טאה איז םאו;
 םוצ רוסא ךא;זיא איז רא;גאה איי3 גאמ
 םו# ץיק.רעהינ הלחלנל רבא,טכאגחב ןאס
 ךיוא הליבט ע;ע;גאני;דעייא׳ ןיימ ח#א
 טבאס סאיו יל נוא .גאה ייב קז יביט טזק;
 :הצו־יפ קיא טסידד גאט ייכ ה^יבט רעבמ
 ךד טאל :וא ןדעווינ רב1ע טאל ך ןעיו (3י)

 ('ר ם״קכ.

 דוהמ
 ג*ט ק?עביז םעל ןיא גאמ *ייב טלבוטי;
 ךי;זומ אד זמ ןעבירמיג ק1# ריט קבאל
 ירעל זיא טבא;ייכ קז ל3.וט סגקגמ רעכימ
 ־ך געל גאליידפ םוא זיא סאל וליפא ץעיי קו
 :ןיי] לב1ט לאל'ןייא ךא;טכא;וצ גיטידפ ךד

 •#י)ס;1א קקראט# ןייא ןיא חא אד ןעמ (*)
 דעך חא ט?א'ג ייב ןיד לבוט טי;ךד ןעןכ .
 םד* ץי{ר טפלעל גאה ןיטעביז םעל,1זא קז
 ;ע;ע;נאגיג רעביא ןייא קא רא; .טז*י;ס^א

 םע גוא גאל ןיטכא םעל טסייל סאל הליבט
 טינ.טבאנ אייב ךיז ןעקי איז ס;וא קא חא
 1מ גוא הלאע ןייא ןי;עךפ אד לאל קז לבוט

 םע זא ןיישז* ראפ טעוו 'האר1ה הר1ם רעך
 .ק1 ריתס יאבנכ יע טעוו ס;1א ןייא חא
 :ק1 ריתה טיגיךיז רא^ ןיילא איז רעבא

 ןעיו הןוחה םך1ק ךיזתלבוט םאור הלב יד(יי)
 עקר ד ץפ גאה רעטעגד יעד זיא םע

 4חי3 רא;ןד לבוט טז*י;ךיז אד ראן$ / געה

 גאל רעהנא רעל זיא יסע ןעיו רעבא .טכא;
 ןייא זיאסיע .ןלבוט ךד איז :עזי םייק;יד ןופ
 *חל אוצ םקרופס קכאה וצ ןיל םעל הייה?
 געט ה5יכ ןייא זא ןע^יט איד ליימ רעבידו
 ץהעביז םעל וליפא דיהל גאזק ייב ןציב1ט ךיז
 חא נאןןו ןיטעכד םעל םולבל סס יא; .גאה
 ןיראט הלס קא רעךא הז^א־ןייא קוליח קק_
 ךיטבמ סעל רא; .נאז$ יי3 קד לבוט טי;ךד
 ראה הזעא ערעלגא קיא,קוליח ןייא זיא גא*

 גוא . אוי געט הלב ןייא גוא הלחתכי טיג
 ךאנטסךע ךיז תלבוט איז זאה^ב ץימ יליפא
 ראה הליבט עט'ז*יגן אד וליפא ה*וח רעד
 גאה ייכ הלחתבל קיז לבוט טי;ןיוז* ךין איז

 :גאה ןייטכמ םעל וליפא
 *ןינ ק*נא;םעל ]לב^פ ךד ןומ ד (א)חי ןמיס
 םידו ךילקיטז* טי;לאה ץיא טיט
 דל יטנאה ןייא ־*ירפ ןלבוט טינ לאז ד ונייהד
 / קכיילג טסעך גוא ט^יה ערעדגאאיד ךאב
 ,םוג קצגאג םעל לאה קמ טיט רא;חמ איז

 :ןאה קלמ יעסאוו ןיא פאה םער רעביא י
 ןעל קז טפינק רפ ראל קיק טי;רא^ םע (ב)
 *חד חא טפי;ןכ ראפ ־־אה ןייא חא לע ןעיו

 :הליבט קק_ הליבט
 *חל ףי1א ריא אייב ןע;יי1 סאוו ראה איל (נ)

 ח אוצ ןעניד גוא רעהלע עגיסיייז*
 :טונ טי; הליבט אך זיא טתעלקי;

 *חז גוא סע;יטלאק,טאה סאוו הו^א ןייא (י)
 ןהע;יצ פאלא םע;וטלאק ך ךד טנראפ

 • העיצזן קק.טינ יחא

 זיא סאל זא קקא יד ןופ טולפ םוא םאד(ח)
 *דעלא ראל ןיסי1א רך ןופ ני1א םעל ףי1א

 טכייפ



 ןימכ
 חא סאע םול© םוא םאך״יציצחא חא טקיי©
 םפיי© זיא םקזעווגי^ייג ןיאגמאץא רע©א

 חא םע זא תא ץצצו טי4 םע זיא ףייוו תא
 ןא טאה םע זא רבא׳ץצלח א1י םע חא ראל

 דילנירג רעל? ויי3לע;חעיי א" ן?יוהינ
 י :ץ*יו זיא ■ףילקאלב יעל*י

 העט ץיא ףי1א זיא םאמ טול? עראל םאד (י)
 העס רעך ץא ה©יל אך רעעא ץצ1ח חא

 גהעיצ© ץיק.חא
 העטרעךקפ סיוראזיא החיל איד ןעדי(0
 געט איירד ח יג םי1רא #יי?ןג םעך ףי1א
 חא געט איידד ךא;,הציצס ןייק.םאד טעייה
 :ראל ןיו# חא יסע םוראוו הציצ© ץיא א1י סך
 םי1רא חא םע זא זא; רעל ץפ החיל אך (ח)
 םע חא ראב תא םע תא םיג© םעך הי1א
 אוצ םודא ןיד רהז? איזלאן םורד ץצ*ו

 יחהמ
 םיויא טסיק גייל םעך ן{< רעד* ערעי;א
 םעד ףדא טנןיילב םע זא גייס ךיךץט# אימ
 ג ץציח םד חא ביייל ן©י1א טלא© םע ירדא בייל
 חא םע ןעוו טול© גוא םייל גוא* טתט (יי8)
 ע#טא© ץצ1ח חא בייל ריא ןא ט©ע© טונ

 :ץצ1ח זיא 3־וא© .טפיי© חא םע
 :ץצוח חא ליגא; םל רק;וא טךגיגייר םוא (״)
 הי31מיג ךיז טא© יז זא.'ץצ1ח ןע;ףן ליגע;(מ)
 אוצ פא ליגא;ןייא ץפעג ראפ טאה גוא
 ךא; רעד גוא ץדיי;# פא איז זומ קדייג#

 :םעייגא רעביא זקז ןלפ1מ רע©יא
 יצ פא ליגאנ א קסע; ר© טאה איז ןעיו(")
 דלא] ט״1י רעךא תב# זיא םע גיא ןדיי;#
 ל1ח םוא .ןאס וצ םאמ הלא# ץיא ץגעיו©
 וצ פא ידנ;ןייא ךדוד ןעהען אל לא; דעומה
 ןייא דלא© וזא טינ טגיוק איז ןעדי .ץדיינ#

 זא;0ך קי] רהזנ רע©א רע©יג ןעט ץ*1ח טי;
 ץפאס וצ ןיד ךלא

 אד •טזאליג רעךא ךיז טאה איז ןעיו (•)
 חא קזאן רעדא ןופ געט יידו עט#ךע
 אוי םע חא געט ידד ד ךא; תא ץצוח טי4 םע
 סע חפ טועווילג רא© חא םע ןסז לכ ץצ1ח

 :םי1א טיט םנער ךיז טלייה
 קקייוי יז זומ גיעערקחא םאמ ה#אקיא (י)
 אייז ח© רעקאמ עטי־ואוו קא ץערפ איד
 חס ץערק עראדפיימ בוא .טקייוו וצ קרעמ
 .ייוג רעימ טוט םע ע#טאח ןטע; פארא'אמ
 חא ץער!? עלאד יד פארא טי.נ טהע;איז זא
 ע;ילייה ■ערע;גוא .הןיפט ןיד הליפט איד
 םיל1דנ גוא םיקידצ לי© זא ;ע;נייר© סירפ©
 רע©ייוו ערעיי] מ©י1לגיג ט#יג ולי^א ןיפאה
 םארא ץערק עראל עלא ןדאה איין־ בי1א
 דעיל רע©ייוו איד ןעט חא ן© לע ןעטוניג

 :םעד ףי1א ריהזט
 :ץצ1ח זיא ה©ט קא ףי1א רעטסאל© קיא
 ץירא ץלאה ליק.יט#א ךיז טאוד איז ןעוו (ע)
 ןייא רע־זא קירא בייל ריא ןיא ן©אט#יג
 םע ןעמ ךאז רעך4א קיא רעד^ז זאלג לימיט#
 יליפא רעךא,#יילפםעך ןופ סיורא טצרא^#
 םארטה עז ןע1ן רא;סיחאטינטעצראט#םע
 סאד איז זומ ץצ1ח חא #ייל© םען ןופ םידא
 זיא םע ןעןו .ןעסע;םי1רא הליפט רעןרא©
 טקעו רא© ןיצנא; קא מי1ה איד טיה רעכא

 :ץצ1ח טיג חא
 טכירינ ןייא בייל םעד ףדא חא םע סאמ (!י)
 חא םע זא גוא ץצ1ח טיג חא סייוו# ק©

 :ץצ1ח א1י חאטחילנ ראפ אדו
 יעל ^ ט?אה זייא ןי3די;םאה איז ןעמ (די)

 (׳א ם",דס;

 4 1 '*1- >** ^ ■ .* 3 1׳ 1 .11

 קדייג# פא םעד טי© ק1 וצ ה;#ם רעהיג
 * : לא!; רעדנא קיא אדו ־

 ליגא;םעךףי1א זאל3 ןייא טאה יז ןעמ (םי)
 סיג ןעפ תא קדייג# יפא טיג ןעק יז זא
 :חלא#קיא קגער© יז לאז ןעמענ םיורא םאד
 טוראו;ןייצ יד טונ ןי©אס םרא ךיז זומ אך (ב)
 ךא; רעד טא© גוא טלכ1טיג ךיז טאה יז זא

 אד חא ןייצ אד ץא ץפעלק םע©ע ןעץפיג
 :הליפט ץיק.הליפט

 ץיג הליבט טפא :א3 ףראד יז םע גא© םך (מ)
 ::גא© ץצנא;א #ייל© ץייק^הע טיג יז לא;
 וצ ת©# םוא םי1א ט©וק הליפט ד ןעיו (ע)
 #יילפ ץסע יז געמ ב1ט םח רדא טפא;
 :ץיצ יל ץהאמ סי1א טט לאו איז רא;
 עליא טןלגי'ינ#יג טוג טיג טאה איז ןעמ (מ)
 טא© איז'יאריו גוא רעטךע ע;ע/ןאע ר©
 ךאז ןייא זע^פיג יז טאה ךאנ רעד ,ן#טייגה

 :טיג הליפט יד טפלעה ץע1ח זיא םאוו
 ץירא לי^מ ץא ןן?וני;סעפע טא© יז ןעמ (יכ)
 טאה איז רעיא ראה ץא דא;ולי©א
 רדא קפד יל ןטלאהיג וצ טוג הליפט תע#פ
 ץיק.ןעק.םאווטנעה אד ץסלאהיג טא© איז

 :טיג הליפט יל טיפלעהןעמוק קירא טיג רקאוו
 .ומצ טיג רגייק.ייא לאז הליפט תע#פ (־ינ)
 *ןעט הלד? ץיק.חא םע ץעיו ,ןטלא©
 ^יר© רעפייימ איד ץלא!ץטלאה וצ ריא זומ
 טיט גוא היקט ץא ןעקגוט ןייא טגע© אך

 :ץטלא© וצ ריא ט;ע© עקאג
 ץיק חיקט ץא ןיטתא ןיי1 טיג רא© םע (ם)
 הידלופייט# איז ןעיל סוראמ םדל עק־ך

 ג טיג הליבט איד ם©לעה
 דע־ןא עטאלפ דילקיט# טטוקסעיןעוו (מ)

 דאלדניעפש
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 ץעמ
 איד ןיפ רעןניו! איל חפ׳ייירז ךאלד;^

 :הליבה קיק.טי;טפלעזד סיפ י
 םענע^א ןייא ףיוא ןלב1טטינ ףד לא)יז (״)
 איז. תמףמ ןעז^ק ק#ה:עמ ואוו טרא
 טינ איז לא)ןעמ ןלג1ט אוצ קלייא ףד טעמ
 :ןלב1ט יצ טינ ןיי] קדקדמ טינ יז טעמ ןעהעז
 טלה^ינףי1אףיילנןלבוטטיגךיז לא)יז(03)
 זיא םעסוראמ טצעזיגפאראףיילגרעדא
 ייא קא קנראע יאפ ןירערי סא\י יעסיע אל

 :1זא טוט איז זא בייל
 םע זי? קקוב ןייא קראה# טינףיז לאז איז (ל)
 ענגראל ראפעלא ןירעוויןיגרא^ ראפ לאז
 קקיג ןייא ליסיבא רא$ףיז לאז אד׳רעהלע
 רעקאמ יד יד? גייה ט־וענלעע איז אדו יזא
 רעהקא גוא םערא יד רעטנוא ריא ןעקוק לאז

 :טסירב איד
 קסלאהאיז לאזסיפאיד :וא ט:עה איד(אל)
 רעד ףי1א טיינ 'יז איה ףיילג רעסאוו ןיא
 םלעה^ינןעטא)וצ טונ טאה איז.ןעמ .םאנ
 ןמ רעעאמ סאל זא סיפ איד :וא טנעה אך
 :הליגה איד טינטפלעה ןע$וק קרא טינ
 ןופ רע^איי סאל רעהינ ןיהה^גיייג םוא (בל)
 רעגעה רע^יפא ןייז וצ ףיט ,דוקה ד

 :ליהאנ םעל ןופ
 איד ןיטלאה אוצ קראה# טינלאז איז (*)
 טינ ךיויא :וא ןצפעל :איך טינ :וא ןי?י1א
 וצ קראה# טלאה יז ןעמ .ןנעפע וצ גידע י1יא
 :הןייגט יד טינ טפלעה קפא קראה# יעלא
 גידקלייא הליגה איד ןיכאס טי:לא)איז (יל)
 ןעניז ןיא לא) איז תעדה בו#ל טיט רא;
 ר־ך אדו ןאמ וצ ף־ךאד אד םאמ םלא קבאה
 ךהחמשטיה הקלב יד ןי?אמ לאזנוא.זיא קד
 אר1ם 'קיק.דאנ זיא םע קןכעך# טינ ףיז לאז
 טעמ ףוץה רקי1רג רל תוכזגו קבאה וצ טינ
 טעמ איז ןעקוק טינ סעטכעל# חלאוצ איז
 טוט איז ןעוו .ןזייב םעלא ןופ קרעמ לוצינ
 יוו ןאט וצ קדקדמ זיא :וא תעדה בו#י טיה
 המ#נ ריא וצ ל1אוו ריא וצ לואוו זיא קך רעך
 איז םלעמ רענע;ףי1א בוא טלעוו רעך ףי1א
 .סימ^חמיהלתרדניק ןייז לדנמ יאד:ב טעמ
 .ןעטעלא םעד קא רהלנ טינ רןא זיא יז ןעוו
 ט^אמ ד .ה1ן#נ ריא וצ ידנ ייא אוצ איימ
 הה^נ ריא :וא הלנ יעד קא ןאט ריא טיה
 םעד עלקה ף2 ףותב ןיועמ טרעדייל#ינ םעוי
 ןילאז ן2 לע .קסיד יצ ה:יס יבאלס ןילעיי ףונ
 בוא ןייז רהזנ ם#ה ןעמל רעעידו ע?ילךע איד
 רעגיא גוא ףיז רעגיא קבאה תונןחכ לא)יז

 :ןייז טוג םימינ ריא טעמ תס$ דיא
 תלכ^ט יז יונ תידיהי קיא ןייה# זומ םע (חל)

 0׳א ם״קס*.'

 דחמ
 למז הליכה אידזא ןהע)לא)אד ךכ ףיז
 קיחאה* סיורא םעפע טי;לא)םע קל טוג
 טינ'לאז יראף קיק טומי רעסאוי םעל ןופ

 :קצלאט# םי1רא
 םאווטס טאה וצ קפסא 'ספע זיא םע בי1א (יל)
 ףי1אןיגי1א ןופ ןעמואוו#ינ םי1רא ראןוא

 ג ןיי] לבוט העיינא ר^יאיףיז יז חט רעעאמ םד
 ןיי] הקמ הליבה דעל ראפ ףיז רעהינ אד (יל)
 קבאה םיל1דנ בויא ןייז.ןיתז^ס טהייה םאל

 קקאמ וצ קיר רעהדע עלא גוא ןעק איז ןעיו
 :טייקקד םוא ןופ גוא ,דא1צ ןופ

 קז?אז וצ ןעקד £אק ןופ ראה ידוצ ןעוו (חל)
 איד.ןעמ .ץ#ח זיא םייל טיה טפע?קינ
 קבאה ני1א םער ןופ ןעהעלב עה^ועהניא
 עהזןרע?י1א ך ןא טפעןקיג ןא ראה יימצ ףד

 :הציצף ןייא זיא ןעטערב
 :םיפךקפ בידט# יד ן^אמ פא טונ לא)יז(םל)
 ןענייז םארו םינכ ע?לעזא וריכזי זיא םע (0)
 אמ ?יתיווצ בייל םעד קא טקעיפ טפעהב
 טיה זהענ פאלא הליבה רד רס ןעמ זוטראה

 ליגענ יד טימ ןצאיןר פא גוא רסאמ םידאונ
 אד ןעמ העונצ קיא קיז לא; ה#א ןייא (אס)
 הליגה קר לאז איז ונייהד ףד תלבוט
 ד בוא .ןיסמו טינ רעקיהייאז םע תועינצ?

 הליבה טיי;ד ןעיי קכילהיא טלייצ רעך םאוו
 זיא ריא ףי1א הסה? ןייא אדו '1זא איז טסייה
 רפ זעהיימ זיא המהב םע בכ1^ רוראיטגאקנ
 /הסס? ןייא טיה טגיל םאמ רד קי] לאז ט ־ץלפ

 י :ןיהיה פא ףיז איז לאז ןג לע
 לאז הליכה רעו ןופ םייהא טייב איז ןעמ (בס)
 זייא קנעגעמ לאז איז קי] רדהמ איז
 ןענענעמ טינ יז לאז םע ידכב ה#א ערעךנא
 קיא רעדא ב;כ ןייא ונייהד אמה רבד ןייא
 טינ טני?אב םאמ ץראה םע ןייארעדאריזף
 נוא׳ע^ר קא נוא טינ ןיליפת ןייק טנייל נוא
 איד ןופ םעעיא טניגענאב א1י טאה איז בי1א
 קיא ףאנ ףיז יז.לאז עמתפ ןייא זיא איז.ןעמ

 :העלג ןייא ןא ןיי] לג1ה לאמ
 ןילא! טינ הליבה רעד ףא; ףד ראז$ איז (מ)

 :ק#אמ טינ גוא
 תליבט דל ראפ ןיז^אוו פאסאד (א)טי ןמיס
 ענענראג ראפ עלא ףיוא ןיד זומ
 ערעינא טיט טינ ר^א!ו טיס רא;גוא רעטיע

 לאז סע ןמאק.יצ יאל ע?א לאז גוא ןקנאדהיג
 :קעדנא םד ןא ראה ןייא טבעלקינ ןא ןיי!טינ
 םעדקקנייו^ םא ףיז איז.זומ ףא; רעך (נ)
 ק^אונ טוג 2אק םעל נוא ףוג ןיצנא!
 לאז םע קקוקאב ףיז גוא רשאמ עמיראוו טיה

 ;זיצארק 2א טונ סעלא ןיי) קד
 םאד



 ץעמ
 םי; לא;ןי#או_ו םעל םימ קנאויצ םאל 0)
 ע^ראע טימ רא;רט׳אוו עטלאקטיט ןיד
 עמלאפ טי9 םי;ףד ד ראט קנאווצ טר^ו

 :ןע1א םו&יפ רע^אוו
 ןייארו גוא ץלאל םל טיט ןיגאווצ סאל (י)
 יצ טגיסא; ףלא :וא גאט אייפ ןייז לאז
 סאל קפייק ןא אד לא;ןכ לצ • ה^יפט רעל
 לא;סע :וא גאט ףאנ זיא סע ןעוו ק#אינ

 :הליפט יעד זיפ םסא:זיפ קרעיוי;
 תעז? יאע1ם םי1א טטוק הלדט אד קוי (•י)
 בוא ןמא? טכא; ראפ גאטירכ ףד ד לא]
 תעז? יאלו ם ינוא קיז.וצ ףלאב סע ידו ןישיאוו
 ןעפעק. :וא קרא? סעייגא רעעיא ףד ד לא;

 :הליגט רעד ראפ ןיז^אוו :וא
 יצ גאטידפ םדא טט-וק הליפט איד ןעיו (י)
 :וא ןעטעק :וא קלאיע ףיז איזילא; טיא;
 ףא;ץא םע ןעוו ןייזאיק 6א :וא ־ןייארנ
 טשי;םורזלו םס לא! איז דס גא<פ רעטלר;
 תס ןיטראיג'יז לא;ףאל רעל ןייז ת?# ללסט

 : קי;לפוט ףיז לאז :וא ןעייט# ןירע1$ןק י
 ןען?ענ םי; אד לאז ןיבאט קד םעל ףאל (0
 פא ףיז לא; :וא ט^ס רד ףלא דעק קיק.

 :ןיטכיר ןייאיטי;ףיז לא;איז קטיה
 דניקא ןטמי;ןכאמ ןייכ םד ףא;טאה יז.זא (״)
 קיר םי;זיא ד;יק םאר םאע טגאק רד ףלא

 טינ טק :וא עטא$יכ רדא םיד ילא האוצ קפ
 ףין טאה :יא ןייר זיא יז וצ ףא;רד טקוקאפ
 :ץ?אה .ך^יסמ לא טא ףא;איז זימ ולפוטי;

 • דדרמ
 ־ גיא ןעומ; לפוט ףיז טאה ה^א ןייא ןעוו (ם)
 עז^טאח טסעק וצ טוג טי;רעמפ ףיז טיד
 ך זיא טבעלקינ ןעזיא!וצ טי;ן;יך ראק ך
 טאה יז זא וליפא בוא טי;המייסמ ןייק הןי?ט
 זעייי;קדמ טי; ףד טאה יז רא;טטעקיוצ ףיז
 וייא טפלע׳ו קיר טונ זיא רע אוצ ף1נ םעל

 :הליבט איל טי;
 יד יו קד רקז;ייז ןילאז הערפ רעל טיט (י)
 הזעעט י#;א זא טבייר# שלדקה
 ויז ןילא!ידי רעבייונ'ערעיד. קלריהזט קלאז
 ה?רס ד קכאמ ףא;רל :וא קד לפ1מ רעיר$
 איל * קד לכוט לאק ןייא ףא; ךא; רעל :וא
 לאז לאק ןייא רא;ןיד לפוט טי;ףיז ןעק סאוו
 ה?רס מ םייט# ףורע ןחל^ ןיא יוו ןא^ ד

 : ק?אס אוצ הליפט רעל ףא;
 לפ1ט לאע ייווצ גהונ ףיז ןע;ייז םארו מ (*')
 דכ ןייז ט וג תוליפה עלייכ קקמ קיז וצ

 :ןיי{ אוצ ליקט טי;
 לפ1ט לאק ייווצ גגך1ג ףיז ןע;ייז םאוו ך (ע)
 איי1ןיראט רךנ'ןייא איוו סאל זיא קיז וצ

 :ןיד הנ#ס טינ לאק ןייק_ ןיו#
 קיבא טי;יז לאז הערב ד ט;אט ך ןעוו 0)
 םע :וא םליא רא;קירא רקאוו ןיא ןיקוק
 םל ףי1א ט;עה מ ןי;ייל לא;ל זא טפער זיא
 םארא ך לאז ףא;רעל הער יג תע#3 ןיצראס
 לא ןיטלאה לאן גוא ט;עה איל ןעעע;

 :טיי; אל איוו ףילטנאווי;
 חדג תוכלה קילס"

 םיגהנמו םיניד
 חאהריכעקיא יאדוא ץאטי; רפאייזןגלאע ףיז ןד רהז; רעני;ףא;זומ הון׳א ןייא(*)
 קגאל פא הזעקפ ריא םייס רל קא לאן ד רטעל איל קטיכי;לאמ אייכד ןעטי;אוצ פא
 ה;ןס טימ ןאק^איז ןעיו ןעהיאד םאל דעלא זדעךט טעע ןופ ףלא טיייט# יז זעיו טגעק
 אוצ רעקי;םאל הענרפ ראפ ןיטעב לאז בוא :נ־ואוג ןיטע טיט ףל ט;יה'הע^עב אי)
 א1זא ןאט ריא ן יגל א ט רא;לאז גוא רעסידו ףלא 'ףיז. ה^א קיא המ ןיסעטלרס םוצ (ב)
 םל טוט אל סאוו הר^ס ה£א ןייא ד םטייה ע לא גוא ילס רעין1א^ן טיט ןז^אוו'ןדכ
 •ארקנ עגילייס רמוא טסייה לא ן1צר ס^אס ׳ :ןאט ןייא אלו םי;יל
 הילת טגירעל גוא טציז ןאמ רעד זא טרפפי תא םע רא; .ףלא !ר#א קיא זומ ןע;וואך (*>
 ןיא הרות ףלא ןע;רעל רעל;יק עלעיד גוא .הלפתה רךק. ןעענא;םעל בויח ןייק.טינ
 רעל;יק איל טיט ןאס םעל הו?ט רעמ יאל1כ אוצ ה^קפ ןייא ןיגאז^לאז אל ץא ןריע רעך
 קא טרססו ןעץיז וצ לוזע ןיא איוו ןע;יךאפ וצ ןעיו .גוגי;זיא ץראה ןיצנאג םעד טיט י״ז^ה
 :ןאט ״ םייק רד קא טאה יז םאיו ןיסאוו רל ,ן;ןואד וצ הוצטא יאינאיזיא ןע;וואל ןאקי י1

 ףי1א ד זומ טלרב טסע הז^א ןייא ןעוו (י) דפ קפיול סאו;ר^ייווליפ אל רע^א ץא סע
 עלא גוא ןר^טגעפ גוא קפאט איצימה ץא סאל רודיס םעל טימ לוזע ןיא טכאג גוא
 ןיטע רעעיא קכאט ףראד ןעט םאור תוכרפ זאט רד ^טאח גוא הן^ט עצ;אנ יד יי1 ייכ
 :דיילק ןייא רעעיא גוא םיט^פ רעעיא גוא יאק אוצ םייס רעל ןיא ס;יטיי; ריא טסייק



 םירוע חקופ
 גיידב רעב בוד ד״־תוס.©# תומדק דזבנ רחסגבו חלגגב םסרוססח דיסחה ברח ןעוזיג רבתס םאד םאד

 •ן^ייו סאוו םע ןינה םעד •ץוא ןייז חכזס וצ ידכ גוא .םיגבנ קל? רואינש ד״רהומ אשידק אדיסח ןואגה
 1י*מוז ע^א זא .שמייט ירבע *1'1א **ס םער ןעוויג רבחס רע טאה .ןייז גהונ ךיז !4לאז אייז אדו זאט הבושח

 1 ןמא לאוג ןודזל אבו חז תוכזבו .ןיבירשיג םאה רע סאוו !עהעז ןייא קנירעד

 דפה עלא ץכדשי? ןיכאה עאל ןיזש רבכ
 זא שמ^עמא יפ גוני;טי;זיא םע רסומ
 רע אלא גיטראפזןכער נוא טונ ץילא חא רע
 סמאג וצ ןכ םג טיל ערעדגא ןהעז וצ ףראל
 טאה ה-ע ךלמ דול ימ 1זא ןגיע? וצ טסניד
 ד ןידעל ךיא !'3יי םיע"* ־ייטלא טמידעכ רקז
 ןגעוי ע;ייב י״ש׳ד ןא ןעווג דרומ ןיבאק סאמ
 ןירעג םוא ןגידגיז סאוו גוא ובישי ךילא םיא:חו
 ןאין ״ דיז זירעק.רעדיוי ״1 ויא ןידעל יזא
 ץנעקסאוו םידמול ראפ רא; ,ןילימ ת״ישה
 ץפארטש וצ ןעמוקיג טמ ךיא ץב #לוק ןושל
 ץועל ףי1א רעוס דפס ליפ יוצמ חא סע םוראוו
 ןעגעקי סאוו ןז^טנעה יל ראפ רעבא שלוק
 ןע;יי.ז םאו; רןיומירפס ךיוא,שךוק ןושל טי4
 ןמיקעכ ינז החדמא יחא שמיימ ףיוא קיושג
 ןילאןיי!איוו העע ןייא ןאיידץביילב םורד

 זרמ ץראה ץימ־ךימ טאה םורד ןאמ חכושת
 ףיוא המושת ןופ ןיגעו)יד ןיפיירש וצ ןעוויג
 ןאמ וצ קןנעוי רעך ךיז ץלא; עלא זא שט^מ
 ןעוט ץשט;עמ םאור תוריכע יל ןופ הבוישת
 זחעשי. ןיטאמ^ טאה י״שה איוו 1זא דימת
 ןעפ ןימימ ביירש "טא םרחנ בותכו ה״ע איבנה
 ןייטש רפ ץלאז עלא זא ןיש^עמ עלא ראפ
 יליפא הלועפ ץיא סאל חא בגאנוא,רןום ןיד
 רמומ ףי1א טגאחנ זיא םע ליי!ו ןלמל םד רפ
 ןופ ץראה םאיד ךיזטקעוו רעד םורך ךארפש
 לשמל ,טהעז רג;סאו;ןיי_ז וצ םנקמ ןיינעמ
 תואירבל ת1גןלמ טינ טבייכש ימקאד רעל
 עןגהארפ אוצ 'ראן םיךוטקאד ך ראפ*ףוגה
 ךוב םעדי ט;עייל רעמקאלא זא ב״פעא טייל
 המלש יוו ךוב םעך ךרוד ךיוא ךין רע טקלק
 רעד 'דוני םכחד םכחל ןח ט^אזינ טא^ !ד״ע לל^ה
 ןייא חא ץגולק ןייא ראפ דידע;יי1 לייצ

 ל5 ׳ןגילק רעמ ךיז רע טעו;םעך ךרוד הלועפ
 ןייא זיא םאןו שמ;עמ רך לאן קשה ןעמל ןפ
 ביולג לאמ ירד דז? רפס קקל ןנעייל דוימ
 ןופ רעךהך1ט עמיורנא םיא םעוי םע זא ךיא
 ע-א ןא ןע׳אז;רעד ךיז טעוו רע זא ןע$וק
 ןישטנעמ ייפ ןנופיג ןניד םוי ת1דמ עמכעלש
 ה?וטהעע ץיאקיפנטעוונוא ץראיעעוי ןופ
 ל;מי תוער תודמ ך ןופ ךיז ץדייש וצ פא יזו
 ט?א רפס םעל ףואל םע ץמןד רעל ן*ש
 זא י״שה וצ ננופא.ל ןיימ חא 1זא ןעץועל וצ

 גואןיי]הבושת•!רעת רפמ םעד ןופ טעוו רע
 (׳• ם״קס) *

 ינעק הישמ ןעסיק םעור הךושת תוכזב
 :ןסא ונים:פ ח>למפ

 טיימש רע יוו דלאפ ירפ יעל ןיא רקובב א
 ןוצלו ׳הבשחמ עטסרע יד לאן ףייא
 טאמ רעך וצ ונייה הלושת רוהרה ןיא ןיי]
 םירוהרה עטכעלש על.א מא'םיאמס עלא ךד
 ץגא) רע לא!םדיךא^ .ךדןא טאה רע םיו

 תקדמ ר$שנ ב> ןייא טיט דנמי ףפת םילהת
 ןץראהןיא ףימ ץ;א3 ןיפאלפ וצ רעיד דאמ
 :מייקעפאיפ וצ 'עמכאמינ טינ גוא תילכתב
 וצ *יאפ ןא ט?ייה ןעמ די זיא ךופיה רעל ב
 ןיא ןוצרו הלש^ עטהלע איד ךי!ץגייל
 בוא הדז הנאת ןיא טרפב נוא ןיכאז עמפעלש
 קמוע ןיא ךיז רע טריפ /סעטכעלש ערעלנא
 באמ ןיצגאגא טריפג ךא}טרעוי ־יע זא ערה
 רד ראג 'ויא ןוצלו הלשסמ עטסרע יד םוראוו
 םש ךיז זמעג יימו ףפית ןעמ לא? ןמ רק;ע
 םעד טרפב גוא םילהת ץנ א) גוא ןיצדאה
 ראפ ןוקית רעמיו־מא חא רע א״נ לימיפאק

 : תורומח תוריכע ירכוע איד
 ךאנ טהען י״שה שטיימחא ׳״ שריי תמבל *9 ^
 תמא ןיפ לימניפ ץפיוא בלהתדוקג יד ףיוא
 ראג טימ חא םע איוו ןצךאה םניכילטיא ץא
 ןיא חא טייקניכארב וצ יד ייו בוא תמא םעך
 ןופ טיג גוא תילכת םוצ חא אד אוצ ץראה
 ידגשנל ׳ח בייק טגאן קו0ן רעד יוו וזא ץכיוא

 תורירמ עפימא טאןד םע רעיו טלהך ׳יני גל
 ץכאריב איצ רעייז תמאל חא רע בוא בלה
 תאטח עגיי] ץפ ץראה ןויפ לימגיפ ץא דיס$
 רע ןיכאה המוקת ץיא לימ גוא יכו םירוענ
 טפלעה םעל וי״ח ןדיל ־יא5 טי4 שפג ןייז לאז
 אוצ הלושת ףליה םיו־מ םיא טיג בוא י־׳שה
 ןיי1 ץא רעיד םיא טקואמש יז יני.יהד ןאמ
 רד ןיא טסולג רע יוו ץראה ץיז ץא ינוא העד
 נוא גאמ ןייצגאג ןייא םיא רע טיג וזא הלשהה
 רעל קא ךיוא שממ לעופב עלמ רוס ןייא חא
 ץפ ץראה ןיד פא ךדטרעק ןוצלו.הכשחמ
 .ןויד טימ ןימק וצ טיג וליפא סמבעלש עלא
 סאל איט 1זא טינ ראמ ןעמ םאוו 'ףי1א ץ;י1א

 : המונמו ןמימ זיא
 ש ךד לאז העושת לע3 רד ןעמ םייצ ד ד
 םגייא .ןימייצ יימ חא ץראמ יד ןיכערכ
 #ק טגאז רע זא אק;ד ונידד ףאלש ןיראפ
 םיתף 'איל ט;אז רע תעשכ גוא הממה לע

 לאז
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 םירוע חקופ
 ןכיו׳ ל$ס ןאמ אוצ ודו סטכע# תאשה ען״ן עלא ןןאן רעל ףיז רע לאן

 רודע ץג!?ה ןייא םימ ת5טךפלן ן״א םירוענ•
 רעך ץנאס םכסה ןייא ריז איי3 יא{ בוא
 ןא9 טינ 0ךרעלאן א?םן רמייט זא קואטןז
 אןתד רא;זיא תמימת וקרי יד םיראון ודו
 קעווא לאןזע1;זיאםאךלנ£1פ3 אמחה תניזנן
 םיאט.־1 םיער םימעןנ עממ־יע איד ץפיאט
 !יא *׳יאו וכרד עשר בוזעי טנא] קי0$ *ך איו)1זא
 חא ר^#; גלב ידנ ךא;רד גוא ׳ימ ייתוביחס
 ןאק הבי#*ו ת$א$ ל^ז ןעק קוזיח רקיור^ו
 ןופ ז יא הלועפ ןייא ךא; גוא .ביבייא ףי1א
 ק,טאל ןעמ'זא י?מנ בלק יידמ תורשא
 !יפיעה וצ תונמחר 0י1רנ םיא ףי1א םמ?יה
 ולןי ת1:1נן1 םיאןןוףה לק ןיי!לח1ט גוא .םיא
 םחורי בזועו הדוסו טיי^# קוס$ ץא יי)ר^ע הי1א

 ם׳ממ לעופ? 3ן1עו אקק הרוט תא םאל רען
 םי1רנ ונייהד טשיךא3 רעד רע טרעוו םהידי

 קלאפ רפ טינ לא;יז המע;ןייז ףיוא תזנ^חי
 :ודו תיוזןסי םיעל םימעמ ןיא ץירעוו

 .דעוש׳וו לע3 רן ןעוו זיא םייצ עלןנא ף ,ף
 ד ןיא זיא ץראה םאך ןיבעלב וצ ךיז לא!
 ףאןמ ןופ ףיוא טיישמ1 רע יוו גא^ ע?א ד?
 גישפאנאל נוא ניטנאמ עלא ךייא ליעל ריזנכ
 ןינא;הקומתלע_3רעדלאןח'רבןן{עןא :וא
 אקודהןמט תלפת ךא;אטסלע.ןופ יחוד
 ונאזןחיזייאטהיע טנאן דע תעמ3 נוא מסלע
 םיאןנס עלא ףיוא ןזאמ ד ףיז רע לא!ןינמ?
 טאה רע זא ובעי ל? ןףיד םי1א לאן מא
 רעייזםיא טוט ץראה םאןנוא תמא? ז5ןךן
 רעמ ןיוש׳ רע טעויו אעהל :וא רעעה לע ימ>
 ןופ ןענידו לא;רע. :וא העבט ודו ןאזן טינ
 6א יע יא] ןירעומ םימ ׳ץראה ןופ לימניפ
 יצ ןוקית דעררנא סאד זיא םינ? םאל ןימימ
 םגיפ טאה רע םאו; ןעמענ וצ םארא סנפ םד
 הרז רלמה דיל אימ םיהלא םלעי ןוא ןעווינ
 לאז א1זא נוא.׳וגו חליל לכב החשא טנאזינ טאה
 ש״קב ףאל# םעד רא$ גאק עלאזאזי •ע
 גואטנאןרגן'סיון יו־־ס םך ץאגוא ה^הלעז*
 זיר־זזי" חזזיו• יחת די[** ןי-נקוס^ םד ץא טרפב
 אייייצ ףי1א טליימ אוצ טרעוו ,דעוממ אף'ן
 םד המייסב הקומת זיא קיח ןייא .םלהלח
 זיא ץכי1א אימאמסס ת3דע ןיפורינ טרעמ

 העושת תא קלח רערעדנא רעד ."אטמינ
 הקומת קפידינ טועלו םאל ץראה תא בלב
 :יא ןייווינ טימ ץראה ןיפיט ץנאנןופ תימינפ
 העומת ד •לעל'ריזנכ גאטיעלא יחו טיה
 טינ ףיז ץטלאס דימתי ןעמ הרא! הדנדנכ
 ץ3ענ וצ ףא;טינ ונילהל ודו ץסענראפ וצ
 םומ ןייק_ ןיטכאכט וצ טינ :וא ה;ןק!רןנ ך

 (׳ם ט״קס;

 ןעק רוסאיו טןא ןייא ץא קבב ןיי;יצ ץירא
 סיראו;ידו ססכעל# ץא ץלאפ'ץדאןיהךאך
 איצ הי#ףס אף יראק טקל ולי$$זא
 ןייילנ סאן רעןא הקז ינימ ץפ ןיסבארס
 םאוו אטוח ם#3 קפירי; ץ1ז^ טרעיי

 םיסעפ הקכ ילי^א גייא ה^ת ןאזן טי4 לדו
 ןאז;וצ ררועזרס ךיז חא

 חא ר^'םחאוו תקא םוצ טי;חא סג? רע^א
 :ודר דיזמ^ אזעותא ץל וצ רזיח

 ץא ןימסיב םוצ רא;חא ת^א^ ה^זר יד ז
 ץא בל5 ן1צן ארקמ ןליג יל גוא קמסיג
 לאז ןעמ קלא^^ חא ם5סה רך זא .ץצןאה
 טאה גוא טי;רא^ ןע^ סאע סאל ןא^ טי;
 חא ר^ע ץפ םיא^ז] ע^א חיא ה1;ךב
 רעיי] זיא ןעק זא בוא ב1מס ןז^ז? דד םאד

 טי;טזאן'רד ןעק גוא ה^ה רל ץא רהז.;
 זייק.ךד ץ3ע;יצ ךא;ה;ז^ג רד וצ ץירא
 ץלאס סאך טעו; אי ימס יזא סןנ3ען^ םיט׳

 *:ודד ןאט וצ םטכעןז^ ןייק.ץלעוו טי;
 ץפ םי## אד חא ךא!ץיא ךא;בוא ח

 ץראה רך וצ בוא זד^ז#ןדם רעך וצ ה^ושת
 ידןי3ע;ךא; טי;לא^ןע!ןזאץגי1אדזיא
 ץי1 ליתסמ טד אטי#פ נוא ןהעז אוצ ץע1א
 עלסעיפ ףיוא ןייכ3 ץקיק איצ טינ ינייהו
 אייז טד? ליפ ץדייד וצ טי;ן?# ל3ס ת1בק;
 םוראוו יי] טיס ןוייק ן;;ייריז רפ וצ טינ נוא'
 םרעוו ןיצראמ ןיא הו^ל תומיסח טפאס סך
 ןעס סוו ך ךא;ץגי1צי;ךא;ןעס
 איך זא טיימ# ם^ .ץלאפינ קרא ר^ירפ זיא
 רעןקעסא טפייל םן רוסךס קא ן;יד ץגי1א
 ץראס איד נוא ןייחאה ןיא ןמיייב יצ ןיייא
 ןא^נ אוצ השעמל ן^יי־מ יצ רוסדכ ןייא חא
 האיר קעה ןיא ל5פ 'דך.#םס לעופ? ה7כ? קא
 טסולי;ץראה יו גוא קען ןמא ד יסיח בלחי
 י^ן3 עלא אוצ ה^ס אד יא;זיא סאך גוא
 ןיירא ץלאפ גוא ץנאנ טינ ן;יד םאוו ח}י#ת
 ןלצל א^חר בלה 'תיריר# רנןיי1 ץא רעךיוו

 :הקונמו קודק זיאסאך
 ץא טינ ןע;יי1 סאוו ןי#קנעס אד וליפא ם
 דעיי] ךי1א םאך טא# ת1רוםה ת1ריבגן
 ח?ל הרקס וצ ןקוק קמ ןעק ץפ רך,קךאס#
 ניא'ןלמ אנמחרו ודו #מכעל# ךא; אוצנוא ,
 סאך זיא איד יי3 יעס ךאנ םאן טא# םי#; ,
 קא הי1א ןיפוק וצ רומ;רןרי״ד ןייא ףו טנעמ ,
 גיא זעא׳טימ לי3 ןדיי1 גוא ליבז;אס םע;יי# !
 ןעקגאבינ עקפ טפאנ ייב יד ץנירק ץפ רעד ן
 ערעיי] ןירערר ןופ רך םאו;ת1מ1לוך עקכעל#
 :ן1צל ץסהעל# ןייא טיס ןיראביג יעדניק

 דאנ



 םירדע חקופ
 םישרש יז ץא ןע;אראפ חא ךאז ץיא ךא}י
 לאז ןעק ונייהך תמאב הקלש הבושת ןופ
 זיאסאד ליידו תונצל גוא תמלוה ןיאיקי] סיג
 אוצ ןייא ,ןיצראה"ןיא טייקנייאל אוצ ןייא
 טצונ טינ םאיו ליפ ץדייר וצ ץראה םעניזאל
 ןיסערפ וצ בוא הזה םלוע תוואת ןאמ וצ גוא
 ץראה איד ץבעג וצ ךא; .ליפץפיוז וצ בוא
 רד רא;זיא סאד׳סאוו טסול ץא בוא תוזע ץא
 תקאק זיא סע רעוו םורד.הקושת ץפ ך$יה
 םירוהרהו םירוענ תאטס ענידןופ ןיקארב וצ
 הפצוח ץיא וזאירע ןאק איוו םיאקסו םיער
 לש'םילטב םירקד ליפ ץדייר אוצ ץבאגי
 זיא םע וליפא ןעוו טייק_שיואנ בוא תוללוה
 ץסע ןיא ךד ןיבע/וצ ךא;גוא הפ לוב;טי;
 םיש־עס ע;יד טינ ךיז טגאקרךרע ןקגירט נוא
 ליפ רעיי1 ץבאה ףראד רע םוי םיאקחנ םיער
 ןיטכיר ראפ לא!רע ידפ םיתינעתו םיפוגיס
 ףיסומ זיא גוא ךא; טטענ רע בוא שפ; זיי1
 טיט ידסמ שקנ םעדץדיל ראפ וצ ךד ףי1א
 ץלעוו אייז םארו תוער תוואתו תוללוהו תוזע
 לאז םע זא ןטסמע םוצ ןתיידפ רקייו םיא
 לאק ןייק_לאז רע ץפלעזד טשינ רא;ןיוש םיא
 ןופ ןיי1 רע טעוו רקשנ ב? ןייא ץבאה טינ
 רא;טפלעה ייז םרו םילודג םיאטוח ע^זאך ד
 טינ םיא טןאל רד ןעט גוא טי;ה;ושת ןייק
 יד חא עלה ריזי רך ונייהד הקושת ןאק וצ
 ךכ תוער תוואת גוא תונבלו תוללוה וצ תיסט
 :זלז הבושת ןא ןירערו ץלאפ ראפ ץלא] ייז
 םארו ץפ תקיאק םעט רעך חא רעליוו גוא אי
 הקושתו רקיע רד םוראוו ,טגאז;ץבאה רדכ
 ץצראה ןיא טייקניכאלב וצ איד זיא תיתזצא
 רעד יאלנב זיא,תטא םוצ םירוענ תאטח ןופ
 ץבייה ף*וא טינ ץראה סאד ןאןכ ןיעמ זא ןטיק
 נוא טלעוו רך ץא ךיז ץבע;וצ ךא;ראק ץימ
 הליבא ץא תונעילו תוללוה ץא ןיד ןאס רע זא
 אלל הזירב ןיבעל יצ הק;רפ תגאד ןיא היתשי
 ץטיה ןיבארב איצ טינ יאדוב רע חא רע*ב
 ןיראוויג לעקתנ רע זיא ץביוא ןופ רא;חקא
 ץלאפ ןיירא רעדיוו טעוו רע גוא עלייוו ןייא
 ץבאה חז לעו קפק ילב שטבעלש ע;יד ץא
 אך תוטרח םיאלט םיעק׳ר טנאץי;םיטקס ד
 ץיא םוראוו ת1טןןך ןיא ריסת ןע;ידםיעובר
 םעד ךא;גוא הקדהן הקושת יי!ןעוט עלייוו
 יד םאור םע־ז טיט םיאקוח רעךיוו יי!ןעעיי!
 ן;יי1 אעטנ ליעל רקזנב םבל תורירשב ןעייג
 אוצ טי;טסענ י״שה .תוטרח ץא ד ־יטה איד
 זיא נוא שלאס זיא רע סאוו הקושת לעב ןייא
 זא תלוכדיט קחרתנו שטכעלש ץיי!וצ רזוח
 :גיבייא הקושת ןאק ןע;אק,טינ לאן רע

 (׳א

 ףיא בויח ןייא טינ זיא ץגעוו טסעד ץפ בי
 ןא םיפוגה ךד לאז רע זא הקושת לעב ם־!

 ןיד וצ גוא 8אקזאיד ץנייב וצ ןייא גוא ןאק
 אוצ זיא רע זא ץבי1א ןופ טלעטשיג ןא רא;
 •הקאק ץ־ואס סאל חא ךריע־רלןעך ןיבאלב
 ע;יי־1 גוא ץךאמ ןייד ריט בינ טגאן י״ש״ד
 יירה ריט טסיב וד זא ןיסיוו ךיא לערר ןיגיוא
 טעוו רע זא וליפא ץנאז םיסקה איד גוא
 אדו טוג וזא טינ חא םיתינעת האט ןיטכאפ
 תקא םוצ ץצראה ןיא טייקניבאלב איצ ןייא
 ןופ לעזקש ןא ןייא ךללב ךיז ןזייוו ויצ טינ רקא
 ןיא ןייז ףראד הבושת 'לעבא הקדדא םישורפ
 ץפ ןיראוויג ט־ןעקיג פא זיא רע םאוו החטש
 טינ גוא םליהל תיק ןופ גוא טוג וצ שטקעלש
 םידקל ליפ ןי״דייר וצ ץי;אה סאך ןיבייה ףיוא
 ראפ ןיד.לפש רעסיו־טא לא\רע םנ .םילטב
 רפ רעקעק ןניד עלא םוראוו ןישמנעט עלא
 קראטש ןעלדיז םיא טעוו ןעט זא וליפא םיא
 חרקבא ראפ הקהאב ןעקע;ןא סאך רע לאז
 גוא ןיסערפ טינ לאז גוא תונוע עעיד ףיוא
 ץפ ונייהד״טייצ ןייא"ויא םע ןעוי ראג ןיפיוז
 ןיד אוצ טי;ןקש ל?מ גוא בוט םוי תסטש
 דיטא לאז גוא ליעל רקזנב תונקלו תוללוהב
 יצ ןייז רבחמ טינ ךיז.גוא םיארי םוקטב ץצד
 ♦ ׳ונו ךלה אל רשא שיאה ירשא בותקש ומ3 0^^.
 ט^<ץנ טאה קוספ םד ייסת 'י" יתאמח;ביתני ע
 דמ ע}יי1 זי? םולש־י ויל? ךל?ה ייל
 1נן זיא "4ירי? רי דיסח םי{< ןי?עקש>נא ןעייעש
 םי♦•?!..עגיי!ז*$ ויסעניפ טינ לא־ןזייק״טאה
 ט^ה נואןאזןגה;ווע1ידימניידףיואטאהניא
 ץא ןי5או5 איצ ענך *ג?3 טיע^ינ ךיז ראפ
 תףאד 1זא / טייק.;י3אך3 אוצ ןייא ץראה
 טל לאז רע ןאן> וצ ה^וצית לעב רעקילטיא
 וליןא דיטת םיאז?ח עגיי!ןיפ ץד תעד חימנ
 םיקסע עניי1 ןיא רעייז ןיגאךט רק תא רע,זא
 יניי!םידוהי עיא זא טייצ רעד ןיא ו׳ליעא נוא
 ת?ז5יו בוט'םוי רעדא הוצה ןייא ץפ הח?ש3
 ןיא רע זא ןעו?עג !יצראמ םוצ ךיז יע לא)
 רקיורנא תא רע םוראוו ןיש4ע9 עלא י8 רניע
 ןןקיו־־טא טיט הקושת רוהרה רער גוא .אטוח
 ומוקמ ריבמ חא סאוו םד ןופ טייקניבאךב וצ
 םער ףיוא סאמנו הזבנ ךד ייב חא עא לק^ה
 %קקט םיא חא גוא ץבע;הח;שם י״שה טוט
 טנאה רקכעררעל טיט וגי\ךד;תקרקמ ץטיב
 סאלו יד םי3" לבקיהםישס וניגיי ץנאז ריט ירי וזא
 חקר? אלב ידער ונידד תטאב הקושת ןעומ

 :אןה1 ריסת תעדה
 שטנעטאטגאזיג םיטקס יד ץבאה ןק לע די
 בוא גאט עליא ונלהד ןא^ הבושת ףראל

 ןעמ
510 

* 



 חקופ
 ;ע§ת;רע לא* טיי? ןייא ףדא םילידג ןעז5
 טעוו םעל ןא}גוא ת1ינג םי1רנ טיט קרעו)
 םי!?9ע ע<יד ץא ץועןכ *א ץראה ד יא;רע
 ערה ובל תיריר# יצ ןיי1 רן1ח רעלדו ןאןכ בוא
 אדו בוא טלאנינןע;יד ןי#ט;עז? לי© יוו 1זא
 ןאןן הטל# הנו#ת ןילנץליוו סאד םיע#ד ד
 בו#או א^חא ומכו תוטרח םיאלמ יד קניי!
 ףדאד תןכאינ הנו#ת לעב ןייא ןיד וצ םוראוו
 ץציאה ץא םנסהא'ץי!אוצ ךניע רעל ראל
 קק- ץועיו ה;ת#נ טינ לא* ר? זא ץנאמ
 לאז ענלו הע# ל;כו תע לעב ונרח׳ו׳ח לאט
 ןיד ץפ תולעפתה ןיפ ץי1 תעד היסמ טינ רע
 בלו תיילכ ןתמו ׳ה שרוד תובבל לכ יכ ץלאס ת$א
 םיא טעוו אלממ נ1א ץראג טינ םיא ןעק.ןע9

 :זי&לעס ףל?תל םיעס
 ןעמ זא הןיט׳ת ץופ זיא ה}יכ רמיע רעד וס
 םוו ינלה ןיל !(?סט ת״זולןז םד לא;

 רעד .םודלא םלצי ןיא ןעךייכ םנופ טאה רע
 תמ ןילנאס ראפ זיא םע איוו 1זא זיא לל3
 ךרל יצ וניילד תיהלא תסס׳ננ ינחורה
 קספנ זיא םע םיראוו ןיפראקזקיג ינחורה
 זיא טיק;רעך ןע;אוו ןופ ר1נצ ר'עך ןיראייינ
 יוו יזא ק3על סעקילטע; תי,דלא תויח ל3קמ
 גוא שפנה תרכח תרכה טיי## תלכ #;1ע אייב

 איל םיהלאה לא בשת חורהו טיי£# ה?ו#ת ץפ
 ר1קנ רעיי!ץא םוא ןיז טרעןכ חוךו ה?#}
 אד טלעוו הנו#ת ץפ אעט; .טבעל םאו}
 י?#ג ףיג ןייא איוו א1זא טבעקינפא הק#ג
 טנאז קום§ רד יוו גילענעל טי1מ ץפ טךע$
 ןדמוא ץומחה ׳ות ותוסח המלו ס-קרה םכיכרדמ ובש ובש

 לאזז ן^, לע היחו ויכרדמ ובשב אולה "ינו עשר תחס
 איד זא ןיביילג הבו#ת לעב רעבילטיא
 ץבע5י םוצ םיא טנניירב תיתטא הבי#ת
 אימ *א סרסל תוע 'ץפ סי1רא םיא טיצ גוא
 ףרא1 רעניריל גוא ת1יט#נץ םרחל תלט ץפ
 רעל זיא סאך'גוא רעייז החוק# ץא ץי1 רע
 זיטא טיה זיא סאוו הבו#ת לעבא ץפ ןזעיס
 סאוו םעך ץפ תטאל הזזט# ץא חא רע זא
 איוו ב1טו םייסל עדי תימי ץפ םי1רא חא רע
 םייחה תא םויה ־קנפל יתתנ האר טנא| קו0^ רעך

 :׳ות ערה חאו ת סח תאי בופה תאו
 טייט^ ליעל רלזנה םעט םך תטלט 13 לע ?0
 ערא הקדיז ץבענ לאז ה?ו#ת לעבא זא
 ןייז זחהט #ךדח #אר ברע עלא גוא גיטיר?
 טינ ןיי! היכט ןעט טעוי םעל רפ #$;ןייא
 .ן5ואט#נ חא ד םע הט#נ ןיד תיהלא תחס
 םיאי טמוק #9}סמי ןייא איוו 1זא םיראו}
 םאוו רל םרעק,ראפ חא 1זא ראפ רעל הסיט
 לאז ןעט זא םיא טסיק #פ;ןייא סיסט חא

 י (׳ם םדמ)

 םירוע
 לי*ת הקד* סייט# רעניול ץד תיסזק #$ ץי1
 ליממ חייט זיא הקלצ אדו 1זא ונרהד ת־**
 רזננ זיא םע םאוו םעל ףדא ת1יט#;כ תיטט
 א1'זא ת1יט#גב ץבראט# לאן רע זא ץראן}ינ
 אד זא תוינסיורב תויט ץפ ליצס הפדצ חא

 ץמק יא* בוא ןודבאל ןעטיק טי;ל^זהע#;
 #דוק תב# ברע עלא ןב^ .#ךו# ריא אוצ
 לעב רקילטיא יאז #ל1ח #אר ברע עלא :וא
 ןט5אפ לאז בוא םרגעל ה^ךצ ץבע}הנו#ת

 1םלג 1בלח טעסס ןעץי1 םיתיי^עת יל םוראוו
 ץאיטגיייליג ןייליא רעןרא חיב טא1ל רע סאוו
 אוצ איל זיא רקיע רעל גוא .הואס רעך
 טרעןו תי״נעס ץפ גוא ףוג ץפ טייקגיקארב
 טיט טאה רע סאוו םד טכירראפ םעד טיט
 םיסלא םלצ ןיא ןעווי;םמפ הער ,ך^וח רעל

 תןנךצ רעל טיט בוא ןעוויג זיא אטס ק!ייי
 ףוג רעל זא אןגול תי^;ת ןיא טי;רע םאת
 איל ןיד הדרט הקזךץ ך ןאק_ ןינאלב וצ חא

 ן גירעבעל'רעליוו ט־ךעוו אל זא הט#ג
 רל זא ׳ז ת1או ׳ו ת1א ןיא רעירפ טייט# םע ןי
 םוצ .ןיטייצ אייויצ איל זיא.דלו#ת רןמע
 ץצלו .ץטכארט וצ ה;#קס רלץא ןיט#רע
 ןייז טרעק:ג פא לאז ןיצלאה ץפ ןילדו רד גוא
 ונרהד םבהח ןיקראמ#ןיטים רלץא
 ןץ'ז ןיא גוא הק^רה רד ןיא ןיי[ טיג לא* םאל
 ןעט ,יני םכבב^ירחא ירדות ,*יי בותק# הט ונייהו
 ןהע;לא;ןעק קגי1א ד יצ חעק.טינ ?י לא|
 •.יגד> םעיע בותי# 1םב ץטיל# רא© וצ ןינרא יד
 רא© וצ ןיגיוא אילי ץטלאה ןייא לאן ןעט׳ומ
 טינ ־ואט ןעמ םאוו ףלא קעז וצ טינ ןיטיל#
 ןעוי ה}וב טיט ןיז ןיקוק וצ ץיא טינ ןב# לקהו
 ןטייוו ץפ רא}ץלאמ טסולנא טימ טינ וליפא
 ל;טו ןי;י1א ד ןיגזעג ןאינ טינ ןי1א ןעט ראט
 טרעוו רע םאו) ץ;5ב ןיד אוצ ן;1בסה ן?#
 טאזל 1זא גוא 'ונ ם1קטב לבססטס'ץפורינ
 טסעיו ץפ ׳ילוחב לע ןנובתא המו ב'ןיא טנאזיל
 הןותבא ףי1א ןיד ןגובתמ ןיז ןיא לאל ץ;עוו

 רוהלה ןייא ןעטוק ןופ רעל םעוי םע םוראוו
 היחי ץעי ץגא* םיטנס ד "ןצראה ץא הלטהו
 ץראה סאל גוא טהע* גי1א םאל ימי" בלימ
 ןענייזעוייב ןיצדאהיץטימ ןני1א ך ,טסולינ
 1זא נואה#עטב ה־ליכע ןייא וצ סירוסלטידיצ
 ץיא תוליגר ןיא חא סאיו רל םיטעזן יד ץנאן
 ןעטוק רע טעוו םי#}ףיוא ןויבב ןד ןיקוק וצ
 ינידו ןעיו טרפב גוא ה#עטב הריבע,ןייא וצ
 טינ רא} הנו#ת לעב רעל לאז ץילא ןעניי!
 חנלדא יי.ז טיט ץלייכ טינ גוא יד טיה ץיס#
 וצ ןעטוה טינ לאז רע ילב ןיי; קעווא לא* רע
 .1תטאל תמא רד חא סאלהןקןלורוהדדץיא

 דליפאיי
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 םיררע הקרס
 איד ץא ־ףא קראט ץא קלע תעשל יליפאנ
 םי;םי#; סיס ץדייר םי;רע לאן ןעלאלק

 :ת0עץי1יצ רעסי;סע םאת רעל
 סאו;הלעט? הלישה חא ךאז ערדנא יך ן־ץ
 זי$ טאה רעי םארו סאד ןאל טי;לא;רע
 ןופ תלא רעללעל יו תא םאל ןאלי;רעהא

 לס1ם חא י״שה םארו הך1תמ י$ לע הלישה
 יכרד עשר בימי• טייט# קוסן ץא יוו וזא ת.לאל
 תואמ ן1ע3 ןעוויגאסוח טאה ירע זא חא סאל
 לא;תחיכע עלעלער;ךא;ן;# ללהי .הלז
 ל3ק_ם םאד לאז :וא ןאל םי;סאל רליד!רע
 ן;אז לאן גיא אהס לעו.יודיו ץא ךיז ףיוא ןיד
 גיא םיאטח לעו ץנחאס ןדגא;םעךראג טיט
 תיקלט ןטיק ט;ע?ם םע םאו; הריע? רך ףיוא.
 דל? חסיה יערא ץד תיפ ךיח הזליה רעד^
 ץפ ץלע? לא;:יא ךד ןיא סייוו רע יוו םלה#

 בוא םיאטח ע;יין ףי1א הליחבו הלילה י-שה
 לא;טקגייךי;רע םארי הלינע עעילטיא ףי1א
 זא יתף ןיד ןיא י״שה ראפ ןיריד םי1א רע
 חא סאך ודר ןאל טי;םאך רעלידו טעו;רע
 חא בוא וצ טהע;י״שה סאו;תעאב הלושה

 :תלאל מל1םו לחומ י
 קעייסם רהסיל אנה סיללס יל |י;אז 1;א :יא 0*
 איל ץד רהלט לייי םאת רעך •ילמלס זתוא
 הלישמ מ;ןה םלקעלש עלא אך ץפ ץךאה
 ןיסליה ליפ טיטיי״שה םיא טפלעס וזאתעאל
 עטונ ליפ רעיי] טקישי;םלעת י׳שה ץפוגייהך
 ןייארע וצ אליסמ טרעוו רע םאו; ת1בל׳מס
 ןופ מךעק;^וא טרעוו ירע בוא ץץראהןיי1ןיא
 א=ם*ל אבה ודר טךעק רפ גוא .דיהת סלקעןש
 ץא ץחדגד ליזי* םע רעו; ם-אםח ירעש ול־ ןדדתוי
 איד םיא ןעט טכיפע 1זא ת1ב#0ס על;עלש
 עזמע# ד י:רהד ץ?י1א ןיפ םיאטח 'ירע#
 יצ ץועק רד לא;רע ;א םדיהךחו ת1ב#זדס
 ץיק.םיא וצ טלוק םע גוא .סעטעעלע ערא
 ןאל הלישמ לא;יע זא חק1ט ח^יטא לאל
 סאו; רך חא סאל ןיועו;ןילאפיגלא;רע ידכ?
 טאס גוא ןאטי;טי; העישמ לאע ןייק טאל

 :ןישטגעל ליפ ךא;ןעית;איטחה
 הלישה ה#עס3 ןאלי; טאק סאו;רד רא;כ
 אז^ח ר־ץון טאס יע רע$*$ ץצך^ו תטא?
 טועויסאד ודו הליגע,עע?לעז רל ןיא ןעוייג
 םעל ףיוא העו#ת לעב רע#לאפא ןיפירי;
 ץיק.טי;ןמט סאו';םיעשר םיהיכח איד ץ;אן
 רע תוטלס ץא יי1 ןגיד תלא י> הלל# הלושמ
 טוט גוא הלישמטימ גוא דייזע;ךד מ^לרך
 ךד חא ןעט ימ *רזא סאד חא ת1רי?ע 'רעלדן
 ץא ץרש ןייא טלאמ ניאה;קט ץיא ץא לכוס
 :וא י״#ה ראפ הלושת רעי טומ 1זא ט^אה

 (׳ם ם״ןמ)

 חינ םאל ךאל חא רךדו טמ גוא הטלח טאס
 חלושת ןייא יזא הלישמ ץי1 תעשפ ןיצ:א;ןיא
 חלושמ ץיא ראפ םחכערי;טי;רא; טרעמ
 י7 תא רעלעל טךאל רעלא ראנ י״שה ראפ
 ץיק.טאה םארו רעל אייו הלישמ ויזא טוט םאוו
 ןע;יך גוא ןאלי; טי; הלישמ ח* ^*9
 ץראמ ־ינמד ךא;ןעיי;איי1 םלל תירדשב
 סאוןתועל ת1־אמה לל טיה יד ןע;יי1אליהה
 ןלעמ אלמכ •ד;ישמ ץפ יד טפייכט ־יפ ןעט
 יי1 רא;הלישת ןאלי;ץפאמ סאיו יד יעלא
 ד ץא גיא הרי.דע רל ץא ל#כ;רליוו ץרעוו
 טפלעה םעל הלישת רעליוו ןעוט :וא הואת
 ץטיה הלישמ ןא9 ץלא1 איי1 י״שה ןיפ ןעט
 עפייא ץפאק לושמ ןיל- ץלא1 איד.תלא
 תינלחכ יד ףיוא טאה י שה תסחס ינידל]
 הלושמ ריזחה ץנחא׳י ןיא ץפאזל יד םיראו;
 ןיטייצ יצ רעלייוא טי;ןע^ייז רא;תטאל
 י״שח גיא ץךאס יל ץלערב וצ הערה^מ יד
 רעטןנישת1ילל ןח1בו ת1כלל לל שיח חא סו;
 קאפי4 ןדעמ יי1םירטי םישק,םיךיםי.יי1ףי1א

 רדא יעייג ץעראטש רך;יק.רלא דנוח; ץא
 םע םאו;ד1אה םירטי םי#ק" םיריסל ערעךע<
 הלישמ ןאט ןילא;יי] י1? רעיד ידטלערבוצ
 ןדעי;ל#ה;םי;רעטייונ ץלא;יי!גיא תלאל
 ע;יי/עלא ןדעמ רליכה לאי גיא לאס ןייק
 קכסט ק;יד םיריסל ד םיראןו תלאל סיאלס

 :רעיד טרעייש םע ועיסי
 ד יצ י״שח ןופ דלח רעקיוי^:חא סאל אכ
 ןטיט ןאלי;חלושת לאל ץיא ןפא!ל סאע
 רעלא לאפ פאלא ץפאס ץלא;איד זא תלא
 זא רךןיק.ץא גוא הל;רפ ץא ־חא דמח;ץא
 • ליע? ־־©ז;? ןדעת ץלא^ז וצ טי;ןילא!ד
 םי;לאל ץיק.ץפאזן סאוו ןישט;על ך רעלא
 מא ןפיוא ןופ רא;תלא ןיטיה הלושה ןאלי;
 ףי1א יי1 ןיא ןייכא חא הלישמ רוהלהיץיא זא
 ץךאמ ד תא ־ולאב םעל ךא;נ1א .טיד ץיא
 תא ןישלגעל עללעזא •ועירפ ד;1זא רעליוו
 שע הלר־דא םירמל טיט רסנל טי; רא;ןעל
 יי1 זא דל? טלעוו דל ץא טוג רעיד ד טייג
 אד .עלייא ץלאל טי;הלישה ןייק_ ןילא;
 ךד יי? םיית רעלילטיא דל 1זא ןע;יי1 םינליס
 1!דנאר תטאל הלישמ טומ רע,ןעוו תלא םעל
 ס״ורן ץא תא גוא ץלארב וצ רעיד רע זיא
 פא קראה# רעיד חא :יא ךד איי? תולפ#
 תא רע תעישפ וליפא ץה?על# ןיפ טרעק;ג
 תמאמ קעקןילייצ יצחסחלט ץיא ץא ךד יי?

 ע>ל *דח םער טקערב :יא ןייהשא? רע ןאק
 דגט • גתלג רעיעסיא ןופ 8א ךיד טךעק גוא
 ןופ ידיסאוו הלט ןייא ןיא חא רע ןעמ רעלא

 טרעת
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 חקופ
 חסאכ הטרח.דלאכ טאה גיא לשכנרע טרעך
 םילק םישנא טימ ךיז ןעעגרכסה יטאה רע1 םד
 ןנניירכ יד סאו;ןשטנעס עטכעלש טיט םיקדו
 טמוק אליממ ןיפיוזיץליטקאלמ ץא ץירא םיא
 טינ נוא לא? ןייא רע ינא'הריבע ץיא וצ רע
 ייוו רעיד ץראה םל םיא טומ דלאב גוא רעס
 תסאכ הקושת טוט גוא טסא״נ גוא טנייוו גוא
 תונמ עניד ע^א ןופ טינ רעס ץוש טוט גוא
 גוא תסא םעל יישה טהעז ץכיילג םאר רדא

 רע זא םייא טפלעה נוא'חלוסו לח־ומ םיא תא
 לפיהל תא קניפ רד נ־א תמאב ןאס העושה לאן
 טלעו; הריבעב לושכמ ןייא טיס זיא םארו ר־ן
 רע תכ סייס דקלסיס רעטירו ץני1ציג ףאנ רע
 גוא ץד 1תואה אלסס ץיג וצ ־ףאנ ־ףיז טוט
 ץיק ןיש ןעק רע זיעי תוריכע עלא וצ טסוק
 סד םימכח ורסאש ־ם וזדזי,געייא ףי1א ןאט העושת
 ץא וליל הצור םדאש ךרדב ןיגאז םיטכה איל סאיי
 ותוא קכילס ץי; לידו שטנעס׳א םאו;געו; םעל

 :ץיכא םיא 'ןעמ טריפ
 ץי1 לא;הבושת לעכ ץפגנתיפ רד רדסה בכ
 טייסש רע איוו אירפ ץנאג רקובה ר1אק
 ע;יד 'עלא ־ףד ן^אמירד וצ ןהען רע לאז ףיוא
 ריסת ידגנ יתאסחו ,ף ע ללמה ־־חל שי׳מכ םיאטל

 םעל ראנ טיס א׳־נ ליסיכק םעל ץגאז לאז גוא
 וליפא ןעוו ־י•" י-״בכ םער טרפבו ץצלאה

 ןעמ ףלאר ת1רומח ת1ריכע ןופ טינ תא יסע
 םאור רעל םוראוו אק;ך ליטיפאק םעל ץגאן

 הזעעסכ תח רלא רוהרהכ ןעוויג םגופ ראג טה
 ישב לכ תיחשה יכ ש*מכ בלאיה רעיל םד זיא 'המז

 ג״י יחא םאי,הוצמ רע ראפ וירוענכ וליפא נוא ׳ונז
 רע לא! םישנוע רכ ןייא ץיוש תא רע זא •י:"
 ליטיפאק םעל ץגאז לאז גוא רלסכ ץטסאפ
 גוא גיטנאמ עלא בוא גאט עלא ליעל רי>ןנה
 תלפת ןיא רדאיה׳ד ברע עלא בוא גיטשלענאל
 םיאטה לעו גוא אטה לע ץגא; רע לאןיזדהנמה
 םיאטח עגיי!עלא ןענאס רל ליז לא;רעי רב
 :י״ש״ד ןופ החילפ גוא הליחמ ןיטעב לאז גוא
 ץלאפ גאט עלא םילחת ץגאז לאז רע גב

 ץפ ץנע רד ןענילד טיימש סאו;ןענוואד
 ןיא ןענוואד לאז גוא טפנילע רעייז העושה
 זא תעשב ה^וב גוא הוניבה םיתג טיס רוריק
 ץא ץגאז 'לאז גוא י׳ישה ראפ ליז 'טלעטש רע
 ץא הענכה םיוירג טיה טלאו; סכילטיא רודיה
 זמ־חהו חכק ןייא טסנילערעילנוא ןייחאה
 ןלאוויג ברוקמ תא רע סאוו י׳שיה רפ ןבענ וצ
 ץא ןירארריכ ץיהיוטש רפ טינ תא נוא י ישה וצ
 ץא ןיד רע לאז ץפ רעל גוא ו׳זו סטכעלש
 ךורב ןופ הרמזל יקוספ טגאז רע ןעדוי הלמש
 רמאש לורע רפ "אנ ע ׳ומשו ש״ק תכ ר^

 • ,׳ס כ■•,יב;

 םירוע
 םדרנ טיס ידעה ראפ ץי1 עינכמ לד רע לאן
 •םיאטח עגידץפ השוב סיורג םימ נוא תולפש
 ץדסויעי־ןיא טנאתנ םימעה ד ץבאה סאד גוא
 ןיוואד ץלעטש טינ ךיז לאז ןעמ ׳ט ללפתהל
 השט םי1רנ תמחמ פאקז ד ץניובינ ץיא ירא;

 שטנעמ רעבילטיא םארו םילוענ תאטח ץפ
 טלאניג טינץד ליאז גוא .טוג רעיד ליז ייכ סייס

 :סאד ליז ץכאמ וצ עירנ טינ נוא
 ונל חלה הכרכ רל ץא הרשע 'הנומש ץא דב
 ליז ןענאמ רל טוג הבושת לעכ רל לאן
 החילה ץטעכ לא1 גוא םיאטח ענייז עלא ףי1א
 רעל' 'ץא טלפב נוא ץילא ליז ףיויא הליקסו
 ונריזחהו טעכ ןעמ זא ונכיש׳ר ץפ הכרכ
 ףי1א ןיד לבקמ רע לאז ףינהל המלש הבושתב
 תא י״שה גוא המלש העושה ןאט וצ לד
 ץנאז ריס איוו וזא טיעכינ ץד לבקמ יאלוכ
 לכקל הדישפ ךעסר ביתכ ןבו .הקושתכ העורה
 גוא .אק;ל תלא ץטימ'קלימ םאוו יל ראנ םינש

 י־שה וצ־ץד קנימ רע לאז ונאפל הבלכ רד ץא
 רע םארו שיקנה ילוה םעל ץלייה לא;רע זא
 לאז תוריבע עעד טיס ןעוינםנופ רעייז טאה
 שרוש ריא ןופ תוינחורכ ןבלאמש טינ שפנ ןיד
 לאז םינישלמלו הבלכ רל ץא גוא.ליעל רכזנכ

 עטכעלש םיגרמקמ עלא ףיויא ןיד ץבמ רע
 .ץביויאיטריפיג ןא ־ףיז.ףלא טאה רע םארו
 ץיא טלעוו סטכעלש עכילטיא ןופ סוראו;
 םיא טפיאלמש׳ רע סאע גרטקמה ער לאלס

 אלש ייצ י לכ• דנותג ץא גוא הסנלפ 'ץא תוימשינב
 זא ןיטעב רעי לאז ,ךתער ךרסית בותנש וסכ אובת
 םיא ןופ ןעמענ פארא םיגרטקמ יל לאז י״שה
 הקרב רד ץא נוא.לאלשל ינב םע לכ ןופ גוא
 קעווא ץראה ץי1 ראג'רע לאז הלפת עמוש
 תד ץרעה ־!צ לאז י״שה זא י ש.ד וצ ןיבע;
 תונמחר םיורג םיא"רביא ןבאה לאז גוא הלפה
 יכ ץגאז ריט יריר וזא יאדוכ וצ טלעק י־׳שה נוא
 עבלעזא יצ טרפכ נוא'ידפ לכ תלפת עסיש התא
 ץפ :ןיכארב אוצ רעייז תא ץראר רעיל םאוו
 הלפת נוא'הבושת ןעוט גוא םילוענ תאמח
 רעליוו לאז רע זא יאל1כ י״שיה םיא טפלעה
 טעוו אליממ נוא •תמא.כ י״שה וצ ןילעוו ביריקמ
 ץבעג וצ הח;שה ץצך3 ץיז לבקמ י״שה םיא
 עלא ץא גוא סניגי־־א רעיל ץא דיסה ייז ףי1א
 רע נוא יהרחרייי׳ה לא בוש־י בותכש 1מ5 ץכא1
 הליפת יד רא; תורצ עלא ןופ ץטיה םיא טנקו

 ץפיט ץפ בלה תתתקמץדלאחנלוק עמש ץא
 תילכתכ הענכהו תורילה םיוירג טימ ץצילאה
 זינח 'ןעווינ לל:פתמ טאה תקדצה הנס רויוזא
 םיפא תליפנ וצ נוא/וני תרי איחויהבל לע תרבדמ איה
 פיארא רעמ:לאנ ךיז הבושה לעכ רעד לאז

 זיפראוו
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 םירוע חקופ
 רסא ^ העש ןייא ךרעכ ץפאלש טיצ ה$ייכ*$ ל? ןיד לכקמ ךד ףי1א לאז בוא ץפךאונ
 רע םארו םעל ץפ ץראם'ד ןיכערפ יצ וד גוא ץפ יודד ץא יוו וזא הך1ת רעל ץפ םישיצועס
 תיתשו הלכא יד ץפ טייסבארצךל ייכ טלפ י:הועמה לעש ש״ק
 ץיא 'ץפ הדובע ץיא ןאמ י יצ ןהע)לא* גוא םארו קמעל רע לאז קציואל םעך ךאג הב
 יקז ייכ ץי!קךא9# רעיל לאן רע בוא .הןרלמ ץיא גוא שקוה השלב ןייא 'יליפא ןאק,יע
 חואת טימ טיצטסעקמ זא טיימש סעסוראוו םיכותכו םיאיכצכ עבראו םיר#ע ןופליטיפאק
 ק זיא ־ק םארו י׳־שה טשטצע'? ןעמ גוא .תויצשס קרן ץכלאס ץיא דל£ קיפ ץיא גוא
 סכ םעך ץפ זא יי־שהסיא טיצ וזיא ׳וכ סצרפמו הקכ ץל;ח לאז בוא .םייס חר1א ע׳רש רעלא•
 םי1רגקבאה רעלאן אקמ הליכא רל ץפ םאו; עכוק לאז ןדמל רעמ תא םע דעור גרא םימעפ
 תוצמכ חלזהלי עלס 'רוס ץיא ץיז יצ ה3 ע׳ש םע ףסוי תיכ ןמעל יצ ןייז הרותל םיתע
 טרפכו .םלש בל ץיא טיט םיכוט םישעסכי הלא עט# לככו .רק5בכ םוי לככ םיצודואל
 סא} ןישטנעיג םעל ךאנ הקדצ טינןעמ זא דעי טכאג עצנאנא קמעל,רע/לאז תהא
 הקדצ ש־במו .המשנהל ןוקית רעסיורגא זיא יד קמעל לאז בוא ץטסאפ לא)גוא ךרוכה
 ץפ נוא יט#מ תומץפליצמתא תו$מ ליצת המכח תי#אל ץא גוא ק־הוז ץא םארו רסומ
 ףראל הקדצ אך ל־על יג-יתכש ימכ יכרורה תיס ףאנ זיכ טסאפ ןעמ זא בוא .הכושתס.רעשכ
 זיא טייא ןייא .ןימייצ ייווצ ץא ץיכעצ ןעמ םאל טרעו־ן םנייא רעציי1זיכ צא$ ץכלאה
 טאה ה״ע ךלזמ דול איוו וזא קנוואל ץ־ךאפ :י תינעת ןייא ראפ טניכערינ
 טייצ ערעדנא ד גוא וינפ הזחא קי*ב "ינא טנאזינ ץסע וצ ןהעז לאז תסאכ העושת לעכ ץיא ט
 ייו 1זא ץהעיץיאפ רעלא ץסע םעל ךא;זיא רע ידככ םוטה טיט טינ גוא ליסיכ ןייא
 לאן רע בוא הארל ילפס ץא טיימש םע תחנ ץיק.נוא הואתה ם1ח וצ ןע$וק טינ לאן
 תוכרכ האס גאט 'עלא'ץנאז וצ ןיי! ירדהמ הליכא יל ןיא ףיז ןאט וצ ןא טיצ גונעתל סיר
 ןעגאז? רל וצ עגר עלא םשה קסל םאל גוא לעכ ןייא םוראוו טכירנ ליפ ץסע טינ י גוא
 םורד .י״שה ץפ טכענק רעד תא רע זא ךד טינ לאל ־ק ץטיה רעיל ךל ףלאל ה^ישת
 עמ 'עלא קגיפיצ וצ ץל 'וצ רלהמ רע טכיורכ הכרוא הליכא רעל ןופ ץל ו־טלן ובלח הכלמ
 ונייחל ךלבתי םשה וצ הלובע!היצמ ץיא םיפוגיס טיס וטלו 1בןה ןיל טעממ ףלאל רע
 ןהע; וצ גוא ןלמלא רפ ץיסש יצ ףיוא תוחפל ץפ הער הואתה םויח םעל ץמכיר ראפ וצ
 תג קע\יא לאז' רע טייצ רע טאה רעמאט * " :םיאטס עציל
 ליפ ץנא) רעדא קצרעל יצ הקגר9 ץי1 ץפ ץפ דד םארו ץלנאה רפי תא זן*מ ץיא ךאנ ם
 ןעסל זיא ללכ רל.וב אצויכו םילהת ךילטיפאק תובושת י^ןכ םאיי הבס יל בור יפ לע תא
 טכעיצק רל תא רע זא ץסעיצ רפ וצ טיצ םשה ל#כצ דלייל ץרעור גוא ערה םדוסל רמיח םיל

 ץפ ץרעוו ץפלאהיצ רע טעוו וזא י״שה ןופ גונעה ןופ זא רעמ ךא}םסכעל# רעיל ץא
 :םיא קמז יצ י״שה .אכוס ארקמ הקשמו .ללוז ארקצש הל;כאה

 רעכילטיא גוא ה^ושת לעכ רעל לאז םג ליפ קקנילט וצ חואה סיורצ טאה רע
 הא־יבם הלפבחש ץפעצ ראפ טינסיהלא ארי, םמסמ רעיל תא םע םאו; םיקזבמ עק¥דאמש
 ןיל קסוע תוזירז טימ לא;גוא ־־יסח היאת ידיל םעל ראג גוא ץראה םד טקלכ בוא טניצ גוא

 הימלסוש ילבו הנומאכ ורחסמב וא ותכאלמב לכ# ץפ״פארא'ןעייצ נואםםח'מ סאדזיא ףונ
 בגניו וירשא יפכ עיגימ חגהנהי .ודר םלא םיש תוער תוימ לי9 יצ ןעקיק גוא םיהלא תאר.ף

 :אבה םליעבו הזה םלועכ ול סאו/ דואמ בלה תה^מו תובירמ סעכ וצ

 לא; קז? זא זנוא ןעמעל םימכיר ערעזנוא טיימש םע יוו .רעיל טניייפ םאל טאה י״שה
 טינ נוא החמשי טימ הוצמ ץיא ןא^ י " י ק אבוס רל זא םיר^ס ליפ ץא גוא ק(םפ ץא
 ליפ ןעציל יסע ןעל טייקרעיתמ ןייק. טימ וצ ןעשיק ארו לייינ תויריכע לעל ןכומ תא
 ןך;אם ראפ ץטייקחעווש גוא שע;ךעל;יה :ו׳ח תורומח תוריכע
 רדילג עציל רעווש ץשיטנעמ םעל ןכאמ םאוו טיצ ןימיה יאפ ריז לא)העושת לעכ ץיא ז־0
 הלוחל טאה םורל ןאט טיצ הוצמ ןייק.לאז רע .ןיסע םעל ךאנ דלאכ גאט ייכ ןיפאלש וצ
 ץקראטש וצ ךיז רעהיג קמ טגאזיג אעדר ןע הכלמ ףאלש ןיא תא הליכאה םויה רד םוראוו
 עלה רצי םל ץםיו־טש וצ קעווא בייל ןייא רו תובישחמ עטכעלש וצ ןמיק רע ןאק םלה ם1ח

 :תותלז טימ תויןס ד ןאזע לא;רע ילככ רעל ־יא;דלאכ רע לא;קכ עורל? תויךרמ•
 1י0 ס-קס)
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 הנחת
 ,ופ םיירא םם־ק איז . טומ הלשת ץיז רני רעדייא ץד הדיתם ךיז לאז שדפנמ יעגילסיא אדי הנחת *1ייע ץדז

 :ץס*ענ ר-מ ץלאל תוכז קי ה״ע לודגה רזעילא יבר

 גנולצולפ םאד ןעקנידיג לאז שסנעק רעד
 הגוזימ התימא שנעמא טפא טעראמש
 גיא ןייז םנילאמיג שמנעמ רד 'לאז םורד ווד
 טינ םידו רע ןעל גאז$ עלא ןאמ הבושת לאז

 ןפורינ טרעוו ן1בשח נוא ןידס ם1י םוצ רע דעוו
 טשירפיגלאז רע סאד גידויוו לי1אוו חא םורד
 טינ חא שמנעמא קד.טהניד שטאנ ןיא קיז
 דול נוא .םינ ךי1א גאמ ןייא וליפא רעביז
 קא.ןןגאה שנעמא ןאקכ םעלא וצ טנאז ךלמה
 סופת קיא .קרעו;אוצ ךיד טפאה'רעמערא

 רעקנארק ץיא . קרעוו וצחיל טפאה
 וצ קראמ# טפאה רכאוושא .!רעיו וצ דלוחג-

 קיק ןעמ טאה התימ איד ןופ רעעא .קלעוו
 ה ע וניבר הז^מ ןעך,ןביילב וצ ןבעל גנופאח
 טאה נוא ה״בקה טימ ה$ לא ה$ טערינ טאה•
 .התימ רעד ןופ ןיי] ליצמ 'טנעקיג טינ ךד
 קי] ןע\ו ןאמ אוצ הבושת ןעמ'ףואלב םורד
 ה״ע ךלמס המלש ייי-זיא ףונ קא ־ףאנ המשנ
 גנוי ךא;אוד לידו הבושת אוט טגאחג טאדו
 םיא בינ מנערי> םביל םאל ןעוו גוא׳.טסיב
 ץיק םפלעזד 1זא םי1א טיינ םע זא גוא .לייא
 ע;יימ ןישמגעמאיד וצ טגאז טא; .טינ לייא
 אד רל המושת רל קפ קפא חא רימ יד רךניק
 אבה םל1על רעבא .הע1 םל1עי1 המושת טוט
 ךיילנ זיא סאל נוא .הבושת קיק טינ טפלעה
 טיירג ןא טבער תמש ברעי ןא ךיז רעוי םלא-
 גאט רעל קל.תבש םוא קסע ליפ טאה רעך_
 גוא .ליפ זיא הכאלמ איד גוא ץך-וק חא.
 עננוי עניד ץא רעפעשאב קד ןא 'קנידינ
 טפור ןעמ .ןסיק געט עחייג יד רעדייאינע^.
 איד .ןאמ הבושת לאז קמ םי1א גאמ עלא
 קגיליוואפ אוצ קמעב ןעוט ריס סאוו הלפת
 טשירפיג טיי2 קצראה קצנאג קמימ ה״בקה
 רעל קרערט טימ ה־בקה רע ןיטעמ וצ ףיוא

 לאז ןעננאפטנא הלפת איד רע םאל קמראוו
 דעיי] !יא תיוזרש תלפת אד לייט רעל

 העושת טינ רעד נוא .ה״בקה רפ טגיליוואב
 שנוע םי1רנא טאה רעל םלק םעל ף־ףיא טוט
 .טגידניז שטנעמ רל ןגמו .םל־וע םע;עי ףיוא
 קי;אוצ םיא טיה קגעלפ יד םיכאלמ אידוע
 ףי־וא ןירעיורס נוא פ^'םיא ץפ"ךיז קדייש
 1זא טומ העושת רעדיוו רע ןעוו נוא .םיא
 גאמ םעל רעווינוא .םיא ןופ ךיז יי] קיירפ
 ךיז רע םלא ךיילנ חא טרהע תבש ןופ
 ןגעמ לאז רעמילמיא .הקסש *של וצ טלעק;
 לאז וזא גוא .קניי] איי] ליפ אימ ת1ריגע ך

 "ר 6׳םק•

 גוא .ת1ץמ ץי1 רעשמ רעליוו קגעק רעד רע
 רל טסניוע? רעל טינ אוד זא טניראוויג ייז
 ךיז טסראפ רעניבלעז רעל טוט הבושת אד

 יו םעינייא םנדעל הר1ת ד קל דניז יפי טינ
 לאז יע סאד נוא קד הערמ ה״בקה לאז רע
 קיא נוא .ןיד טלילדרטשינ רעמידו״טינ
 ןופ ןילי1פ וצ טינ ךיז ףראלאב רעטנירעלינ
 אד םאל קנעמ ןופ ןאט הבושת נוא'ה1ןךחן
 נוא סיא^ח דעוו ןעד ".ןיד ןייר זומ הר1ת
 קיק הר1ת את ז*א אד טאה ךד ת1נ1ע
 יל ץפ ןנ&רעפעשאב״רעןמא אוצ חור תחנ
 ףיוא הסמא ידךיז טכייל רעד קנרעל הר1ת
 טימ ךד^ר^ליזראיפ רעבא רעד־ןעד םיא
 ףי1א .ר;ינש איד טרעוו ד;יז ד ץפ קקעלפ
 ת1גוע עקי] ךיז רע זומ םודל .קיז טינ םיא
 רעד גוא העישת םיוירג טימ ןישאוו פא
 הך1ת רעד קא ןייזי טניטפעשינ רע לא; ךאנ
 גוא העושת זיא םאל הרשת רקיע רעל נוא

 טאה םקל ידימלת קיא נוא .םיעוט םישעמ
 יד • ץר^ה םעיחיא זא שנ1ע קרעקערנ 'ןייא
 ףראדאב ןעמ םאד פא רימ קנרעל ןופ
 !שטנעמ עלא חא עמשלע םד .ןאמ העושת
 אוצ זעביולג קריא ףלא רייש רע1ינואן^
 .ןעקדנאה וצ ןע;יא טימ ךאלרע גיו< קעיל
 עטירד י םאד .קטקאפ אוצ עירעלנא םאל

 לוש רעל ץא חא עמיעפ םאל .הלפת חא
 סאל .הבושנר אד זיא עטפניפ סאד' ;ןיי;
 ראפ ןכאז עזיל .ןבע;וצ ה,ךלצ זיא עמסקען
 ץזייב ק] טסייב וצ ןעמ נוא ;דניז אד ןיבי4

 :הלס ןמאןדרזג;'
 •* ל״ז הנוי וניבר רעד םבי־־רש וזא

 ןיגאלמ לא] שימנעםא סאד טוג זיא םע ב־ומ
 דנענוי רד ןיא טא; ,ופ ךאי םעד ךיז היוא
 ןא ןעקנידנ אוצ גוא .געוו ןימוג ןיא ןייב אוצ
 .ןטפערק ענייזךא;טאה רע תעשב רפע שאב
 ןיא ןקואטש רפ רעמ גאמ עלא ךיז לאז נוא
 לא] נוא.טאג וצ טפאשביל יל ןיא גוא /1צמ
 טייטש רפע שא ב רל סד ןקניילג גוא ןמכאיט
 רע טעמ םעל ךרוד.ןני;א עניד ־יפ גידניעמיש
 ןכאמ טעוו נוא.ךיז ףדא ןבאהטנראפ םטאנ
 ןטלאס ךל טעמ גוא גינעט רטנוא ץראהיןד
 ע;יי] ףי1א הטרח ןילא,ר טעמי נוא לרעלינ
 רעמ ת*:תכ עלא טימ ןמיה ךיז טעמ גוא דניז
 ןייז רע טעמ ןאל גוא קניד;יז אוצ טינ ןיו־ש
 עניי] גוא ןיטייל אייב גוא טאג איייו טביליג

 :טא;ראפ קרעמ לפקתנ ןילעוו תו־דפת
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 ןיצלאז שיילפ ןופ טיניד
 רב טעןועלבוהי4 ןיי* ז^ייצפ םך ן ע? זומ ןינןלאז םעד רא? (א)
 ^ * רקאוו םיראינ ץא טי;רעסאוי ןיא ןיקייוו

 ןע^ייל 0ץ לאז ןע$ תא טערב טעויעלבוהי!
 :םרדה לע1ןי5א

 תמ ץלאה ךילסיי^ חי1א ןעצלא!לידגא (*) עבלאהא ןיקייוו ריז זימ םע ע9לאק_ ןיא ראנ
 ליט% ןיא ץיז טין לאז םע'ןעקען ןעזנ רעגינירו ץי!געז? ת?# דובכ? ןיךייס זונ#
 ןעמ טולב סאד ואוו ךילכיונ םוז* ןייק_ ץיאה םיתא טי;לאז ס* יד? ^ ע?יאם ןייא ימ
 טלאה רפ םנ}דא תא ןמלאה יס סאווטע ךיז :ת?# לוליח ןייא ןע^ק

 :הלא^ ןייא ז א ליסיבא ךיז * םע ןעז;ראז?ןיראךפמזיא^יילפסאך זא (נ)
 תעל תעמ איירל ןיגעלד זיא שאוו ז*יילפ (!י) לאן ןעז?גוא ףיוא טייגסע זי? ץיןלאז_ טין
 ןעמ'־ואט טהיי״ויי; םוא גוא ןי*לא1י;םוא :ןינןלאז טז^רע ןעמ לאן ךא; רעד ןיקיירו םע

 יעליומ םעד ןופ תעל תעמ יירד ר? ליסיבא :גדייינניא בוא גיגייוו סרא
 לעמ נעט ןמאניג 6א טונ םד טאה ןעט רעלא ליסיבא #יילפ םאר זומ ןיצלאז םעל ראפ (י)

 איירד ןופרע,ינייינ'הע#אץטלאה לאנסאל טינלאן םע יד? רויאוו םעל ןופןע,ף פא
 אוצ 6א טינ רעבא רעהינ עמ .תעל תעמ #ייל$ טצלאז ןעמ זא .ץלא! םאל ן״נ אוצ
 ןיטלאה םע לאז ןעמ יד? זעיילפ ןיימי ןעסי; אייויצ אייב ןיצלא] קז; זומ מ ;א; אייג

 :תעלתעמאיידד ץ?יו?? טינלאז םעןעהעז לאז ןעמ טןל
 תעל תעמ יירל ןנעלינ תא שיילפ סל זא (יי) . *• גידייל לעק:ט#א

 ןעי? זומ ןיצלא! םעל ראפ ןיקייוו םעל ףאנ(")
 תעל תעמ יייל ןנעלינ תא #יילפ סל זא (יי)
 ■ףאני רעל םע ןעמ טאה ןיםא;ינ ?א םוא
 ייא ןיד רעד איוו רעייפ םעל םיזא ;ימאר?ינ ייסאת הייוי םל ןופ ןקנייינש 6א שיילפ םל

 י ן;אןיטי;יץ1אזיטא־דבםד ךא,םעןעמיאז? י״ה ןילייבי(יאו•מ״וו םעדראןיזעע(י)
 .ןיטאר?י,ןיטע ויזא תמ ןעו? — ״• ,״ .י-- !ויז״ארריו זיזרוז ולא זוזו לזלזו טאה ןעמ וליפא ןיז?ינ# וצ שיילפםלןעמ

 טאה ןעמ נוא ןסעג ראפ טאה ןעמ ןעיו (*) טימ ןופ רעל ןיטינ#ינ ?א לעקיט# !"א רא,
 ןצלא! םל רפ ןסייוו #יילפ סל תניל טזאל; 1עק;יינ ליסיבא םעיי; ר?יא ןעמ זוט רקעסא
 תפרט אייו סאל תא ת^י תעמ ץצנא,ןייא ־• ןעעלא] ףאנ יעל ביא ןקנייזו# פא טונ גוא
 ןעמ'זא גוא .הלאמ׳ ןייא ןיינערפ לא( ןיעמ נוא עניד ץןאנ טימ !ילל*! וצ טינ רעהיג ןעז? (י)
 ץיא ץלאז ןיא שיילפ םאל ןיגל טזאלינ טאה טיט ןצלא! טינ ןעמ רעהי; םורל . ץלא!
 י הלאמ׳א ןיגעלפ ךיזא ןעט לאז גיאט ןיצנאנ ץלא;קיט#א ץפ ןא טבא# ןעמ טאוי ץלאז

 םי1א טזנוק תעל תעמ רעטירל רעל זא נוא יז#?מ ןייא ןמיק םיירא םעל רסיזא ןאק, 'םע
 חלאזעאתנעד?:ןעםלאיבוטם1ירעלאתב# לא)רעלרעמעמגימ׳יילפאטימטבאמיןעמ

 י :תסינ אוצ !א 1זא איוו יאלמ זיא גילעמליט טמ׳ער םאל ןעז? טצינ

 תפרט איוי םאל תא תעל תעמ ןיצנא,ןייא :ןעצלאז ךאנ רעל בוא ןן־כנ
 ןעט זא גוא .הלא# ץיא ןינערפ לאז ןעמ גוא עניל ץ;אנ טימ ןיצלאז וצ !

 :רטיא רעסיורנ ץיא
 רונתע# !ייא ץלא!ץא ץניל לאז שייילפ םל(")
 לאז ןעמ ארומ טאה ןעמ ןעיו ת?# ד1ב;ן

 :ןיהי) אוצ פא 1זא איוו
 ץלא!ןיא טניל םע סאוו ט׳יילפ םאל ןעמ (*)
 ףלא רדא לעעע# ןיא ץלאפינ ןיידא זיא
 :הלא# ןייא !ינערפ ןעמ זומ דלע רעד,
 םד ןעט זומ ליפעה ןייא טצלא!ןעמ ןעיו (יי) "יע# עבלא־אגונינזיא ןייז.תבש ללסט טינ
 ףלא ןךיי,# אוצ יניא ץכאמ הי1א ליפעה לא? 1יםינ פא םער יפ ןעצלא!םער ךא;(פ)
 ראפ נוא ןיעלא!ץטייזערא "ףייא גוא ןעילןצ איד ץפ !עלקא# פא טונ שיילפ םד ןעמ
 ,ןנאטשינ תא טי1א דל ןיסיייו ןעצלאז םעל יל נוא ןיהיג פא ךא,רעל :וא 'ץלאי הפרט
 זוט לייפעק םאל טקאה וצ טינ טאל ןעע זא דיינ י1א;יל ניא ילב ץיא ץא ןע#אינ לא}

 :ןינעלפ הלא# ןייא ןעט :ןעהינ פא
 6א ןיטניא ןמ? זימ םופ ץפ ןעאיק יל ("י) רע?יא טקנייונ# ןעט םאוו יל? רעל ןיא (>)

 טיט #יילפ םיזרא טלען ןעמ זיב ץקאה ןעמ לאז ןעצלאז םער ךא,שיייל? םאל
 ץא טניל 'טופ איל ןעז.ו תע#? נוא טולב רעל ןיא שיילפ םאר רעיל? 1')"? ןיייא טינ

 :ןעסיג ןא רעמאוו רעידפ יא}יל?
 ל? ערעדנוזא? ןייא טינ טאה ןעמ זא ("י)

 ןעאלק,יו טימ ןילעז?# םע. ,ןעט לא!ץלאי
 ןעמ יא •ןעניל פא לאז טולבטאל דב פאיא
 ןעמ יא!ןעאלק אד טקאהינ פא טינ טאה ע# ?יה ליפ טאה ין טאוי ןעצלאז םוצ

 • ץ?א# קא ןינעיפ פא ןייא ףיזא ןעצלא! ןעמ ינעמ רעכעל
 •* •׳מ
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 םע

 תודמעמ
 ול חטבומ םוי לכב ורמואהו .עובשה ימי יפכ רדסמ

 :אבה םלוע ןב אוהש

 דךמ א1ז לא$ ץיק. ךא}^לעיי םלעזןז?אג מ?עך (תודמעמו םילהת)ר$ס םעד ןבאה רד?
 דוד שאוו גגוגייל שיוא בוא ץצונ ך טלעטשיג ר1םזם רדעי ראפ ץבאה ריס בוא .ןעווי? זיא
 .טנניירב עוקעוו רך ע1עי1רנ ץיא ן#ם}ע$ םעך שאוו .ץזעוויג זיא גגוניימ ןיי!ה״ע ךלן?ה
 (תודמעמ)ראפ רימ ץבאה יןי1א .י״שה ןופ תואקפגו םיסנ ע^י־חנ את ןעהעז ןע(ר ןע$ בוא
 הןן2 םימ גא$ עלא םאך טגאז רע ןעוו םאזן שסגעז? רע־ן תונז ןייא ראפ שאוו םלע^ג•

 :(אבה םלומו ק אוהמ ול המכוס םוי לכב ורטואהו) ןיביך$יג )יטראד טיי^^ 01? איוו 1זא

 אנליוו
 םאר םיחאהו הנמלאה תואצוהו סופדב

 ב״סרת

 0 8 $ 8 ק 1. וי81יזןג81׳8.
*1 ([11021170 

 01 8מ**60ג1י6 מ4ג010 1884 ז.

 ^1^81 816*11 1 4ק*7*6מ ?0*מ.

 $ז1080**ז6 ■ 817101*6 06]). 064.ןסמ * 1315•

.1982 

□1911120(^ 000910 



 ^0*801410 14 19011. 8*1ל3ג.
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 םילהת םדיק ץוצר יהי
 :שי נ סאד קמ #נאז ביס םוי םוא נ וא תבשי םוא

 וירחא ועחזבו חבע דודב רחובה וניתובא דדלאו טיהלא י ףי^יה ןוצר יהי
 םילחה ירוסמ? תאירק לא םימהרב ןפתשי תוהכשיתו תורישב ררובהו
 דו?עין ונילע'ןג:ותוכז ומצעב םוי#ה'וי?ב ךלהה'דוד םרסאיולאכארקאשי
 םהימעסן םהיתורוקב םהיסיויסואו םהיתטת תוכזו םילחה ז׳וספ תוכז ונל
 וניסונוענ וניעשפ רפכל תובת יפוסמו תובת ישארה םהמ םיאצויה תומשהו
 תא םיבבוסה םיצוקהו.סיזרתק לב תירכהלו םיצירע רמולו .טיתאטחו
 תוערו הוחאו הבהאב הדוד םע םי־ךוענ יתשיא דיודלו הנוילעה ה?ש־שיה
 טיתאטח חולסלו* טיתונועט ותחשל המשיב חור שיפנלעפשי ונל ךסימ:םשיבו
 רסאנש ומב ךינפל ולא םירומזמ רסאשי דודל תחלסשי ומכ .וגיעשיפ רפכלו
 דע״וננמז םדוק*,רזה םלועהמ טחקת לאו .תומת אל ךקאטח ריבעה ״םג
 .ונתחסי רשיא תא ןקתל ליונשי ןפואב הנש םיעבסי םהב י יגיתונשי תאלס
 ונכושי דע ףפא ךיראתשי ונרעבו ונילע ןגי *םולשיה וילע ךלמה דוד תוכזו
 תא יתונחן ביתכל? ונגל םנח 'תנתמ רצואמו ך״ופל המלשי הבושתב ךילא
 ,דזה םלועב הרישי ךינפל םידהוא טאשי םשיכו.סחלא רשיא תא'יתמחרוןוהא רשא

 תרימא ידי לעו ;אבה םלועל החכשיו רישי טיהלא ץ ךינפל רמול ה5!נ ךכ
 ןונבלה דובכ ןתו תליגב'םיענ לוקב רישיל ןורשה תלצבח'רדועתז? סילהת

 :הלב ןסא טיהלב הרסהב וניהלא תייב רדקו דוה הל ןת?
 :םיקשזוז אייר־י איד קמ םגאז םילחת ןיגאז א וצ ;א שבייה קס רעדייא

 :א עדג תחהזב הרותב וייגפ המ־זקג :ונעשיו רוצלהעיר? קל הנגינ ןכל
 :םיקולא לב לע לויג ךלמו " לחג לא יב ־

 :סאה זעיר םנאז םילחת תנאז אוצ זא שבידד זעמ רעד־יא לאס דדדדי

 וסאס םארו טא$ סנירעטלע ערעזנוא בוא טאנ רעזניא רד ראפ ןילימ רד_ ןייז לאז סע זייי י״ךי
 גןא1ינ ןיא םיוא טליימ ריד בוא רך;יק עגיל ןיא :וא דול ט?ע$ ןייל ןיא טלימ רך שי1א י:

 ץ3ענ ראע תוכז םעל ץא ז:וא טסלא;ט־ואוו ף1פ :וא טיואוו בייה ץא ןופ םי1רא'טיינ טאוו
 ץ3ענ ראפ וצ המשנו חת שפנ־םעד וצ עפ#'ןי־ועוו ןי^י־וצי;'ז:וא לאז :וא ד:יז ערען;וא
 םירוסזס יל טנאענטאה רע תע£־ג דול וצ ןייזענ ראפ ט ס *ה וד יוו 1זא ת1רן?ע ערעזנוא
 ריד טאלז ךר^סי.ם#ה שיסייס חא ת*עי אל ךתאמח ריבעי ׳ה םנ טייט# קום§ !י** יוו וזא ריל ראפ
 וצ טינ ךימ םענ ךיד טע? ךיא גוא .ץךראט# מ'נ ןיו# וטסעוו דןיז ע$ייך ןעווינלחומ ןי־ש
 ן5אה טייצ לא| ךיא ילכ ראי גיצעיזיז ץ־לעוי טלא לעיו ך*א זי? םייצ רד ראפ טלעוו רל ןופ

 1 *ר** 1 ו^ר^יו ן /ע*} י י # | *ן־וויר ►ן׳ו*> ן־צ | 4* /<י|
 !יחא ימא "א יתונחו טייש# איוו וזא ץגילעד טייל ףיס וטםלאז: ק;א^י;ןופ רין1א םעל ןופ
 ךיא ןע:$עמ גוא ץנילען9יי!? ךיא לעיי ןילעוי לעמ ךיא ןעסעוי #טייש זיא "ירא רשא תא יתמחרי
 ףי1א הר•# ריל ראפ ןינאן ריס ימ 1זא :וא ןעסיראיחך םיא ר?*א ךד ךיא לעיי ןילעיי לעי}

 סעל ןופ ןינאז םעל ךרוד :וא טלעוו ־יענעיףי־ןא הרי# ןינא] ןייז הע1ז ריס ץלאי טלעוו רל
 <בן רל .ל1ק םדא טימ ןעננד לי? ןורט׳ה תלצכח ןעטאנ רל קלעוו טקעמ דל לאז םי.לה^ו

 :הלס ןמא ןדנייצ עכינ ןיא זי־וה ססאג ןיא טייקעי^ ןיפעג אין לאז ץגבל ןופ
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 םילחת רחא ןוצר יהי
 :םךליספ איירד אי־ז קמ םגאז םילהת םמדמ ןמ זא

 תעוצרו :לארשי חמשי בק$ןי_לגי,ומע תוב£ יל 'ב&ב לאר&י תעוז^י ןויצמ *תל יס
 :וג וסח יכ םעידויו םיעשרמ םמלפי םטלפלו יי םרזער:הרצתעבםזועמלימםיקידצ

 :םילתת ןופ רפכי רערעי'ךאנ קיב םנאז ןוצר יהי םעד י י * *י

 ר״ס תטזב וניהמא״יהלאו וניהלא ;י ךינפלמ ןוצר יס:
 ישימח ן יעיבר .ן ישילש ן ינש ן ןושאר
 ר?0 דנג? אוהש ךי$ל ינאריש םיל,לתבש

 רבדמב ! ארמיו 1 ת1מש 1 תישארב
▼ : 

 םירבד
▼ 1 

 םישודקה ךיתומש תוכזבו ויתובת תוכזבו ויקוספ תטמו ורומזמ תוכזב
 לכ לע וגל לחמתו וניתאטח לכ לע ונל'ירפכתש ונממ םיאצויה םירוהטהו
 דקפל ונעשעשל יניועשו ונאמיש וניעשפ לכ לע ונל יחלסתו וניתונוע
 דומלתב ונבל יחתפתו ■התדובעל טכידרסו ךינפלהמלש הבושתב'ונריזחקו
 דורך םרבשל אלקסי <״־״ הלוחלו ךמע'ילוחל המלש האופר חלשתו ךת4ו
 םליצת לארש:המעמ תורהנו םימי ירבועו םיכרד יכלוה לכלו חור חקפ םיד־זיאלו
 םמ -,**• ימ יממ<*מ "י־ל *סל .זיסגימ י*>
 אלש ןליצת לארשי. תיב דמע לש תורבעו-ךתארילוהתדובעל אמיקלש ערזב
 לאו •ער לכמ ןליצת םיברד ף^רירב רבשמה לע תטשיויהו .'ןהיתודלו ה;לפת
 ?ילילו ןיהורוןדשו הרכסא לושמו לאו.ןהידךמ בלח רסהי.אלש עיפשת תוקיעמה
 דןתך1תל םל־לגתו לאךשי.תיב המע ידל:לקב ץשיב ץעדכו םיער םיעגפ לכו
 למבתו.עךה רצטו ןטשמי הפנממו רבדמערד'ן:עמ םיליצהו״־ומשל הרוה דומלל
 בל ה'טתו.תוערו תושק תורזג לכ םהש םוקמ'לכב לאר1קי תי3 לקע לכמו ונילעמ
 החלצהו הקרב חלשתו • תובוט תורזג ונילע רוזגתו היבוטל ונילע תטלמה
 דןמע יכרטצי. * *א! האלמהו הבחרה ךדימ ונתסנרפ ןפהו .ונל:השעמ ל;?
 הרג ל?לו ותסנרפ ד שיאו שיא לכל ןתו .רחא םעל אלו הזל הז לארש:תיב
 .ונת־ואפחו ונשדקמ תיב הנבתו ונלאנל שודתו רהמתו .הרוסחמ ל הרנו
 ״ י; • רמאנש ומק ףתרותיו םי־גותבה םימחר לש ךיתחמ הרשע שלש תטקו

 עשפו ןוע אשנ םיפלאל דיסח רצנ :תמאו.רקח ברו ם:פא ־ןרא ןונהו םוחר לא
 רובב רבד.לע ונעשל יתלא ונרזע :ךינפלמ סקלתורזוח ןניאש .הקנו האטחל

 :ןמאו ןמא םלועל ךחב :ךמש ןעמל וניתאטח לע רפכו ינלדהו ךמש
 :םאד קמ םגאז בוס םוי שזא נוא תבש םיא

 ו י 1 י ן י ־

 ארקש םילהתבש " ־יפס תוכזב וניתובא י,דלאו וניהלא ״ ךינפלמ ןוצר יהי
 ויתובת תוכזבו ויקוספ תוכקוולומזמ תוכזב רפס דגנכ אוהש ךינפל י י

 רמול הכזנ ךב הזה םלועב 'םחיש םחמוא 'ונהנאש םשכו .המשנו חור שפנל
 תרימאלו לגה.אבה םלועל החבשו ריש וניתובא דדלאו טיהלא " דקפל
 ןתנ ןונבלה דובכ ןגל תלינ םיען לוקב רישל ןורשה תלצבה ררועתת םילהת

 :הלס ןמא ונימיב הרהמב'וניהלא תיבב רד,דורוה הל י
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 ב א ןושאר םויל םילהת
 ידהייייר! ■יז ייו "־גחיייע זדי-ל*" גיא קח״ל חיות ע1ךי ליו רעיןץ^מ **ך 807יי ישד ־ז*ן9 די־ן

 :ק־ןזור *גייי עלא ןיא ןי׳יז חילע2 םעמ דן זא ןייו

 ירשאא א
 דןר־רבו םיעשר.תצעב ךלה אל רשיא שיאה
 םא יכ ב :בשי אל םיצל בשומבו דמע אל םיאטח

 היהו ידלילו םמוי הנהיותרותבו וצפח יי תרותב
 ותעב קד וירפ רשאםדביי*פלע;לןתש ץעכ
 ןכ אל י :חיל£ז# רשא ל5ו לובי אל והלגת
 ןכ לע יי :חור ונפדת רשאי ץמכ םא יפ םיעשרה

 :דבאת םיעשר ־ךרדו םיקידצ לחר יי עדוי יכ
 - ז : ן ••• ו••• : / • - | ״•• ז: 1: ^ זי ~

 :ןיוגןית מ*זז ןיפ תומ איד ףי״״.א קגילןכ םיג ןיז לאז *םעמ רעד םאד םחירו רומזמ רעד

 ובציתיב :סיר וגהי םימאלו םייוג ושגר המל א ב
 ן וחישמ לעו יי לע דחי ודסונ םינזורו ץרא יכלמ

 • : ־ : ־ ־ *ש :1 * : : ן *.״ ו*.־ •״ : ־

 םינזיארעסאוו שגעס רד זיא טביוליג רעדא ןשטנעמ םעד ליואוושי״י ירשא (א)א
 געוו םעד ןיא בוא םיעשר יד ןופ הצע רד ץאןיריפ דןי> לאז רע זא ןגנאגיג
 רע זיא ןיציז סרטעפש ך ואור ןיציז םעד ןיא גוא ןנאטשיג טי;רע זיא עגידניז ך ןופ
 תרות ןייז ןיא בוא,קשח ןייז גוא רגאב ןייז זיא הרות שטאג ןיא ט־ועיינ יכ (ב):ןםעז^םיי
 איוו ןייז טעוו רע גוא ■דיייו(ג):טכאגייב גוא גאטייב זככא־וט רע טומ טגירעל רע םאו}

 גוא םייצ ץי!ןיא רע טינ תוריפ ענייז סאוו רסאוו דקב ייב טצנאלפיג זיא טאוו םיובא
 רע םאוו נוא הכרבו ע$ש ;באה רע טעוו וזא־ןרעוו טעלארורפ טיניןלעוו רטעלב עגיי!
 יד יוו וזא זיא ףוס רעייז םיעשר יד וזא טינ רעבא אל (י) :ןקילגאב רע טעוו ןאט טעו)
 בושח םע זיא רנרעקיד ףיוא1ןזערויג זיא םע זא ןשערו םעך רפ רעירפ םא־ןו ענעקעס
 םיירפא וצ גוא ענעקקמ ך טניוו רד טסיוטש ךאנ רד 'םאוו האובת יד יוו וזא ץע\וי3
 ןעס זא דנאטשאב ץיק.ןבאה'טיןןלעוו םיעשך יד ןכיילג טסעד וזא םורדלן (׳י) * םיא
 םוראוו יכ (ינ :םיקידצ יד ןופ הדע דד ןיא ןייז טינ ןלעוו עגידניז יד גוא ןמפשס ייז םעך
 :ןדאל רפ ץועיו םעויו םיעשר ך ןופ געוו יד גוא ,םיקידצ ך ןופ געור יד1 סייוו טאן
 יף ןופ ןיכייךניגיק'איד בוא רעקלעע איד ןישיור :וא ןמעךוטש םוראוו'יעגי המל (א)ב
 •ויד ןילעטש זןיז ןלעוו ייז יבדיתי'(ב) :קא_ז עיועל ןידייר בוא ןיטכארט*ןעום תומוא
 ןייא יוו םןייא ןיא יזו ןכאמ ייז ,ןמסעפ דנורג ייז ץראה יד גוא טל״עוו רד ןופ םיכלמ
 ץיז ףיוא נוא~ טאנ ףיוא םענייא ןיא יעלא הצע ןייא ןיטלאה אייז י^ינ רעךא .רעיומ
 דיס גוא ןידנוב רכ ןניי!ריס םא\ו' דןי3 ערעייז ןקת קעררא ריסאל ייקתע (ג) :ןזןבלאט;

 קלעת
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 ג ב ןושאר םויל םילחת

 רבדי זא ׳י :ומל געלי ינדא קחשי םימשב בשוי י
 יכלמ יתכסנ ינאו י :ומלהבי ונתודבו ויפאב ומילא
 ילא רמא יי קח ילא הרפסא י :ישדק דד ןויצ לע
 הנתאו ינממ לאש ח :היתדלי םויה'ינא התא ינב
 טבשב םערת ט:ץרא יספאהתזחאו התלחנ םיונ
 וליכשה םיבלמ התעו י :םצפנת רצוי ילכב לזרב
 וליגו י האריב יי תא ודבע א; :ץרא ימפש ורסוה

• 1 : x : 1* : ׳ייז : • : ד: *.״ : ״• | •"• וז 

 י3 ףרל תכאתו ףנא:ן© רב וקקנ ב- :הךעך3
 :וב יסוח לכ ירשא ופא טעמכ רעבי
 , ״•1 ד ••:־־ * ־־ - : • ־ : •

 :הבהאב ןמעג ןא סאה לאז רע תא ךרבתי ש^ה ןופ ףארשע יד ןנעק קיז םערתמ טינ לאז ש׳סנעמ רד זא קדייר םומ רומזמ רד

 המ ל ב:ונב םולשבא ינפמ והרכב דודל רומזמ א ג
 ןיא ישפנל םירמא םיבר ג :ילע םימק םיבר ירצ ובר
 ו • ־ ••_^_• ־ 7 ז • ) ז •־*זז ח־

 טוט לימיה ןיא טציז םאוו רד רבא בשוי (י) :קירטש ערעייזזנוא ןופ ןפךא>ופאךאןלעון
 ןייז םיפכ ייז ףיוא רע.טעך לאמטסנעד " (ה) :ייז ןופ״ןימעפ# טוט טאנ ייז ןופ״ןיכאל
 באה ךיא טאנ טנאזיוזא -"י (י) :ןקערטי רד ייו רע טוט ןיראצ םיךג;ןיין טימ נוא יראצ

 ןלייצ דד וט ךיא לי•* (י) :גראב ןיגילייה ןיי!3 ןויצ ףיוא ךלמ ןיימ 'ןגיטלערויב טבאמיג
 טגאזגרימטאה טאנ גיבייאףיוא קוחא טכאמינ טאה ה־ב טאנ םאווץעזי; םעד״וצ
 זיא דניקא איוו טבילאב וזא ךירא רטאפ םוצ דניקא יוו טביליג וזא רי!? ייב טסיב וד
 רימ ןופ טעב י"!׳ ('׳י) :ןילאוויג ןראביג זיא רע,םאוו גאמ םעדי רטאפ ןייז ייב טבילאב
 טלעוורעד ןופ ץקע איד זיב׳שענפיירגב ןיידינוא השורי ןייד רקלעפ ןבענ״ךיאלעוו
 איוו ו!א,טור ענקעזייא ןייא טימ ןנערב וצייז טסעוו וד ם־חת(•) :ןגיטלעוץג וטסעוו
 םינימ רהיאטרעדנוציאגוא ־י""(י):ןיפאלקוצ'ייזיוטסעוו רפעטםעד ןופ םילב יד
 טדעיו *ןייא טנילקיןעוויג חיטבמ אוזא רימ טאה ת־ישה זאיאוזא אוי ןיא םע זא
 דרומ טינ טלאז גוא דייר ףארטש ןמעב ןיידא ץצראה ןיא ךייא םלאז ריא טפארטט׳ינ
 יי" (•'):םלעוו רד ןופ רטכיר ריא ךלמ ןייא רפ טכאמיג ךיט טאה רע םאוו טאנ ןיא ןיין
 ףיוא שענרטיצא ןמוק טעוו םע זא ןעיירפ ךייא טעוו ריא גוא טכראפ טד? טאנ טגיד
 קשח טאה טפוליג יז״נ (בי) :טאנןיא דרומ ןנייז סאוו םידרומ ידןטפשמ וצ טלעוו רד
 גערו יד ןדילרפטעוו ריא גוא ןייז ז;ורברעטעוו רזיאט ץראה רטיול ןייא ;באה וצ
 םייצ עגינייונ ןייא ןיא ןנערב טעוו םע.זא ןיפיולטנא וצ געוו ץיק"ןינאה טינ טעווריא

 • :םיא ןיא ךיז טצישאב םנ? דעוו לאמטסנעד ןייז טעוו םעד ליואד ,ץראצ ןייז
 :םולשבא ןוז ןייז רפ ןפיולטנא ןאט ןייז ןיא דוד וצ םעבינא גוא ביולא דייל רומ׳זמ 00 ג
 טייל עסיורג גוא ליפ ׳ רעגידיילאב עניימ טךעוקיג ץראוו זיא ליפ איוו ׳ה (נ)
 טעוו פע.רימ ףיוא ןגאז טייל ליפ ם-ני (0 :םיאנוש ןייז וצ רימ ףיוא ןנאטשיג ףיוא ןנייז
 לפ^? ץוש םיא טאה טאך גיבייא ףיוא טאנ ןופ ףל״יה פוט> ץיק םיא וצ ןייז טי$ יו£
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 ןושאר םויל םידהת

 התאו י :הלס םיהלאב ול התעושי
 עאר םירמו ידובכ יננעיו ארקא יי רא ילוק
 יתוציקה הנשיאו יתבכש ינא ו :הלס ושדק רדמ

 ז ול :1ז -
 םע תובברמ אריא אל > ינכמפי כ וו וד

 זולא ינעישוה יי המוק ח ן ילע
 ובש םיעשר ינש יחל יביא7 לכ תא
 ': הלסףתכךב דמע'ל? העיבדו ייל

 דודל
 חילמ

 ."תלפעועמ^וינתילתעוךד רצב •־דצ יללא
 קח [יבהאת הטלבל דמב המ דע שיא ינב י
 יי ול דיסח י הלפה יב וערו י :הלס בזכ ושקבת
 ודבא ואטסת לאו וזת ■י ־וילא יאדכב עטבל
 ץי1 טסעוו יד זא ביולב ךיאטאג וד רבאי״<י(י):ץיז סיג ךלמ ןיימ ןיוש לאז רע זעוויב
 הכולמ ןיימ ןופ דובכ ןיימ םיאנוש ענייו? ןופ ןיצישאב ךיימיטסעוו ח רצישאב ןיימ

 לעי3 ךיא זא ביול:! ךיא יליק (ח) :פא(ר ;יימ ־וטסעור ןבייה רד גוא ץזאלסיוא טינ ךיז טעוו ■1111 *14 49441 /—ץ • •ו4.49* *!*_*.*. . ״ . _"1
 ינאו (ו) :גיבייא גדאב ןגילייה ןייז ןופ ןרעפ!?;ע רימ טעוו רעי בוא ןפור 'טאג וצ לוק ןיימ

 העד ןיימ ןקרטש נוא ןקעוו דד ךימ ךיא אוט רעצ רפ ףאלש :וא קיל דימ אוט דיא
 טיב דקמ אוט ךיא *ל (י) :ןענהעל רמנוא ךימ טעוו טאנ זא ןוחטבא באה ךיא םוראזו
 יל ןופ רעדא םולשבא ןופ טייל ך טסייה קלאפ טניזיוט ןהעעלאמ ליפי ןופ ןטבראפ

 םוראוו טאנ ףיוא ךיז בייה המיק ("נ :רימ ףיוא ןעוט ייז רימ סורא םאוו קלאפ ןופ גירק
 םסבייה וד יוו ךיילנ טסייה לארשי ןופ ללכ דו ןיב ךיא סאוו היוא ךימ טסבייה וד זא
 ץק םעל ןיא טנייפ עגיימ עלא ןיא ןגאלש טסוט וד זא טאג ןיימ רימ הלעה .ףייוא ךי״ז
 יל ןופ ןייציל,ןפיולטגא רימ ןופ הפרחב ןלאז ייז זא ןויזב רטסערנ רד זיא סאד ,ראב
 םיוא טינ ןלעוו ייז גוא רימ ףיוא ןייצ יליטימ ןיצירק ייז םאוו ןנאריב וצ וטסאה םיעשר
 ׳ץועיי ץפלאהינ ןלעוו רימ טאוו ףליה ד זיא טאנ וצ ׳"ל (ל :ןכארב וצ טס״ה !יריפ

 :גיבייא ןיביול ךיד ןילאז אייז ןעננאלאב זיא לארשי קלאפ ןייד היוא'
 אוצ גנאזיגא זיא םיול איל ןופ םיבונג איל טימ קקראטש אוצ:׳יי־'"נ חצנמל 00ד
 שבאמ םאוו טא;ןייו? ריט וטסרעפטנע ןיפתנא ךיד אוט ךיא ןעוו ■איקנ (נ) :דוד
 ךיז? גילעז טייד םארנ דימת רימ וטסכאמ גנייא דימ זיא םע ןעוומכערינ דיו?ת דימ
 בנאל יומיב תוירב עגיימ ןופ דקק:ריא •־(־):טעביג ןיימ'וצ רעה גוא ךיוא טבייה
 ץבוז טוט ריא ןיכאז ערעל ןבאה ביל טוט ריא דגאיש וצ דובכ ;יימ ;טייב ריא טעוו
 פא יזיז וצ טאה טאנ זא ץסיוו טלאז ריא יי"" (י)ן ץטייצ עלא חוליבר נו'א זיגיל ראב

 ^רשל ךלמא ר1> טנאמינ ךיש רע טאה םורד גוא דיסח ןייא זיא םע רעיו דיישיב
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 י

 ה ד ןושאר םויל םילהת

 יחבז וחבז י :הלס ומדו םכבכשמ לע םכבבל}
 בוט ונארי ימ םירמא םיבר י :יי לא וחטבו הדצ

 ••••*••: ץ : • • ד 1־־ 7 ז: 11״;ז ׳י• ז ז 1

 ▼ • • •• * *יי*• • • הבכשא ודחי םולשב ט :ובר םשוריתו םנגד

 1:ינבישות חטבל דדבל יי התא׳יכ ןשיאו" י
 :אבה םלועל ןירעוו שכאינ םינ אייז קי־עוו מ־־שעם ערעייז ןינעוי םאר םיעזגו ןזפ ןידייר םומ רומזמ רעד

 ירמאב':ידודל רומזמ תוליחת לא חצנמל א ה
 יעושי לוקל הביש,רה ג :יגיגה הניב יי הניזאה
 מ*יהךכב יי :ללפתא ךלא יכ יהלאו יכלס
 ץפח לא אל יכ י :הפצאו זן1 דן־ועא ךלכ לוק
 םיללוה ובעתי אל י :ער ־ףדגי אל התא עשר
 ירבל דבאת י :ןוא לעפ לכ 'תאנש ךניע דגנל

 . •י •* ־ ן 1 11 - *ד 1 ז ז 1-7 | (י!•: •• •;ן•.• :

 ברב ינאו ח :יי בעתי המרמו םימד שיא בזכ
 _• • ־: ־_7: - 7 : 7 : ־_*_7_* /*>7 7

 בוא טאג רפ טרעטיץ *ת (ח) :ןפורגא םיא לעיי ךיא ןעור ןדעה וצ ךימ יאדוב רע םעוו
 ץלא סאד רהיא טלאז טוראב טגיל ריא ןעוו ןיצראה רעייא ןיא טגאז טינ םגמניז
 ןפלאזריא ייב! 0):ץגיל טימ תוליכר ןידיירוצ ןופ לאמ עלא טגייווש גוא ןטכארמ
 .ףיוא ךיז טרביז רפ גוא ןקנאדיג.עטוג גוא עטכער רעייא טימ ערה רעי םעד ןטכע$
 םע\ו רעוו ןגאז טייל יד ןופ ליפ סיבי (0 :דייר עשלאפ ןא ןפלעה ךייא טעוו רע זא טאג
 זגוא ףיוא טכייל רדגוא ףיוא בייה ,סטונ ןבאה לאמא ךיוא ןלאז רימ םטוג ןזייוו זגוא
 רעל ןיא החמש ןדאה ןיימ ןיא ןבעגיאומ ךיא רעבא התתנ (ח) :ריד ןופ טכיל יד יקוא
 ילפכ ןבעג ת״ישה רימ טעוו יאדוב ןטאריג ןעוט קיידו רעייז גרא ץויאק, רעייז זא טייצ
 ןישיווצ םולש ןיי)הזה םלועב םערו םע זא "לשב (ם) :אבה םלועבו הזה םלועב םילפב
 וד םוראוו טנחאפ ןא ץפאלש ןענעקי דלאב לעוו גוא ץגייל ךיז? ךיא לעוו לארשי

 י :ץציז ץכאמ״ךימ וטסעוו ךיז ןדעכיז רפ וצ ץילא טא^ * י ;י
 תוליח ןעדי רעדא תוליחנ טסייה םאוו 'רמז ילכ םעדףיוא ןקךאטש וצ חצנמל (א)ה
 םענ״ראפ דייר״עגיימ ייסא *(ב) :דוד אוצ גנאזיגא זיא ןיטלאה המחלמ ןעמוק
 איירשיג ןיימ וצ רע״ד -יבישקה (נ) :קימטינ.ןאקיךיא ןעוו ןטכארט ןיימייטש רפ טא^
 אירפרד ץא טאג ,""(ד) :ללפתמ ךיא ןיב ןיילא ריד וצ םוראוו טאנ ןיימ גוא ךל$ ןיי©
 ןא ךיא אוט אירפ רעד ןיא עלא בוא לוק ןיימ ץרעה וטסלאז טייצ עגיליוואבא זי#
 ־טינ טסליוו טאג וד םוראוו יכ סי) :רמ וצ ץפאה אוט גוא תולפת עגיימ ריד 'וצ "ןטכיר
 ןלעטש טינ ךיז ןעוט םע אל"(י) :ץכעלש ןייק.אדטיג זיא גנוניואוו ןייד ןיאקכעלש'ץיק
 ת יבאת (?):טכערמוא ןופ רעקרעוו יד טנייפ םסאה וד ןגיוא עגימ ןגעק שרעטעפש ך
 .בוא רעגיטפאה קלאשא שטגעמא ,ץניל ץדייר םאוו סרעדימאיד ןימיל ראפ טסומ
 ;םאוו דאניג םיורג ןייד טימ ךיא גוא י*! (ח) :גמרעוומוא טא$ טכאס סעל רעזןלא$

 אייב י "
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 ו ה ןושאר םויל םילחת

 ךשד!ר לכיה לא הוחתשא ףתיב אובא ךךסח
 רשיה ידרוש ןעמל ךתקךצכ ינח:ן י:ם :ףצ>אךב
 תווה םבךק הנוכנ והיפב ןיא יכ י :ףכרד ינפל
 םמישאה אי :;וקלחו םנושל םנרג חותפ רבק
 ומחידה םהיעשפ בלב םהיתוצעממ ולפי םיהלא

• • • • •— •• •• • •*•••• — • •1^ 

 וננרי םלועל ךב ,םתלכ'וחמשיו נ■ :ךכורמ יב
 הך1א יכ י :ךמש יבהא ךב וצלעיו ומילע ךסתו

 :ינלמעה ןוצר הנימ י קדצ ךרבה
 1 יוט םוד גוא חמשנ רעד אוג תאופר ןייא זיהיג* לאי ךרבתי םשה זא הלפת ןייא תא םאר

 ל ב :דחל רומזמ תינימשה לע_תוניגנב חצנמל א ו
 יי ינת גזינרסית תתמהב לאו ינחיכות דופאב לא
 מ ־ו״ז • ת• : ־ : 1 : ז ־: ־ ־ : • 1: ־ ג

 ישפנו י :ימצע ולהבנ יכ יי ינאפר ינא ללמא יכ
 1 1 • : ־־ : 1 ז ״: -2 2• ״ ^1; ־ויז 2 •11 ־ ; ״•

 הצלח יי הבוש ׳י :יתמ דע יי התאו דאמ הלהבנ

 ןינילייה ץד וצ ןיקמ ךיס אוס ךיא זיוה ןייד ןיא ןעמוק םעד םימ ץא אוס ריד ייב
 ןופ טייקצוגץד טיסךיס ריפ טאנ רעה ׳״(■):יירידיראפט־חא$םיורג םימקילא?
 ןבאמ דקילב ריס רפ טסלאזץכעלש ]העז וצ רימ ףיוא ןקוק טאוו סרעגול עקימ ןגעוו
 8מנ זיזי ליומ רעייז ןיא םוראוו מ'(י):ןבאה טינ המק; ץיק.רימ ןיא ןילאז ייז געוו ץיד
 גוא שענעעעלב רא^ זיא ןעקנאדיג עטםגי?יי1ועניא רעייז ,טראוו טכעל םוש ץיק אל
 יאנ ןי?א זלאה רעייז זיא וואי 'ףוג םעד ןסענ וצ ץילא ץפא זיא רבקץיא יוו׳ץכעי^
 יד ךאו? "•שאה (*י) :דייר עשלאפ טימ ץטעלנ יי] ןעוט גנוצ רעיך,ןששנעמ ןגנילש ןייא
 ץ״באה הלפמ א יד ץלאז תוצע ענעגייא ערעיין ןופ ,ןלאפ ץלאז ייז 'טאנ וד תדלוש
 ןבאה יד םוראוו ייז ןסיוטש קעווא אומ סיעכהל תועשר יי? נוא עסיורג ערעייז טיס
 ןצישאב טאוו יד ןעיירפ ךיז ןלעוו םע גוא יחסשי (״) :רד ץנעקא םניגעפזןיינ רעדיוו
 ביל אד רד טימ ;עיירפ ץז ןילעוו גוא ריירפ רפ קגניז ייז ץלעוו גיבייא ,רד ץא ץז
 אדו ,ןטכעץנ םעך ןישטנעב טסוט טאנ אוד םוראוו ׳־ (ע) :ןעטא;ןייד רעב אה

 :ןעלגניר םתא םיאיושטוט ץליו־ן ןיסונ ןיד םימ ריצנאפא
 בןאזינא םענורטס טכא ןופ ילב רד ףיוא ןלי$ש וצ גוא ןקראטש וצ תי־יגננ חצנמל (*)ו
 םי־ך ןייד םייס טינ גוא ץראצ ןיד טימ ץעארטקי טינ ץמ טסלאז יח (נ) :דד אוצ
 רא? ץב ץא םוראוו טאנ ךיס גילעזטייל ינ"'(!) :ןאמ ןא 'םדוסי ריס וטסלאז ץראע
 ^ןייס גרא י"!(י):ןקארש רדןנייזרץיב עניימלייוו שאןץסלייה,ףאלש'תאןטי#

 (״):ןלייה גואןפלעה טינרימ וטסעוו גנאל יוו זיב טא ג וד תא ןקארשךד רעייז זיא
 ריס ךלעה קניירק ןופ תא תורצ ענייס ןופ בייל ץיס םיוא יצ טא;ריס וצ'םוא ךד דען>

 עשטאח
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 ז ו ןושאר םויל םילחה

 7ג

 לכב ההשא יתחנאב יתעגי י :ךל הדוי ימ לואשב
 הששע ח :הסמא ישרע יתעמדב יתממ הליל
 לב ינממ ורוס ט :יררוצ לכב הקתע יניע סעכמ
 יתנחת ך עמש י :ייכב לוק ל! עמש יכ ןוא ילעפ
 יביא לב דאמ ולהביו ושבי אי :חקל יתלפת

 #*ו7 • 7 • "5*7• 1 ו * * •

 :עת ־שב::מ^י
 :ץבאה םינ החמש ;ייה גענ^אז אנוש ץיד ;יפארשש םופ ךרבתי ששה ןנחו ןידיי־ו םומ ריזיזזנ ־ועד

 :ינימי מ שוכ ירבד לעיל רש רשא רו־ולהיגש א ז
 :ינליצהו יפדר לבמ ינעישוה יתיסהךב יהלא :יב
 ימלא לי י :ליצמ ןיאו קרפ ישפנ היראכ ףרמי ןפ נ

 תלמ ג םא ה :יפכב לוע שי םא תאז יתישע םא
 7 ~1 •.״17

 ישפנ ביוא ףדרי י:םקיר י
 :הלס םשי רפעל ידובכו ייח ץראל סמריו גשיו
 הדועו'יררוצ תודבעב אשנה ךפאב ל!המוק >
 :דאניג םיורנ ןייד ןיגעוו ןופ ,תוריבע עגיימ רפ םירוסל ךאג דימ טמוק םע עשטאח
 :ןביול ךיד טעוו רעוו בורג רד ץא ,שנכעדיג ןייד טינ זיא טיוט םעד ייב םוראוו ;כ (י)
 טכאנ עכילטיא טעב ןיימ םוא״ימ ןכאמ אוט ךיא ןצפיז עגיימ טימ דימ ץב ךיא יתעני (0
 םזאלג רפ ןיראוו זיא םע הששע (ח) :סאג ןבאמ טעב ;יימיךיא אוט ןדעיט עגיימ טימ
 םרעקיי* (ם) :ןטסגנא עגיימ עלא טימ טקור רפ ןיךאוו זיא םע ןגיוא עגיימ"סעכ רמ
 טרעהג וצ ץוש טאה טאג םוראוו טכערמוא ןופ רקדעוועלא ריא רימ ןופ קעווא ךייא
 םלעהיג ]יוש טאה״טאגמש (ל ןיפלעה ןיוש רימ טעוו גואןייוניג ןיימ ןופ לוק םאל
 אייז ושיבי (אי) :ןעמענ ןא הלפת ןיימ יאדוב טעוו טאג זא חוטב ןיב ךיא טעביג ןייה

 ץרעק^וא ךיזץלעוו אייז ןירעווןיקאךש רעל ץלעוו״נוא ץרעוו טמעזעראפ ןילעון
 :דלאב ןירעוו טמעש ראפ ץלעוו אייז רימ וצ

 ץגעוו ץפ טאנ אוצ קגנוזיג טאה רע םאוו דוד וצ טייטסימא זיא סע יייל ןויגש (יי)ז
 באה ריד ןיא טא}ןיימ״טאג ׳ח (ב) :ךלמה לואש ןעמ טגיימ םאד ינימי ןב שוכ
 רמאט !ם (ג):ךימ םערישאב גוא רע^אי ךאנ עגיימ ;ופ רימ ףלעה טצישאב "ךימ ךיא
 :ןעמרישב טינ בעוורגייק״נוא ןנערב וצ טע\ו גוא בייל ןייא יוו ךימ ןקוצ רפ רע טעון
 ןיא טכערמוא ןייא זיא סע ביוא ןאטיג סאד באה ךיא ביוא טאג ןיימ טאג ,י (י)
 ביוא גוא טייל דירפ עגיימ םטכעלשטלעג־רפ באה ךיא ביוא "*(ה) :טנעה׳עניימ
 קאיי ךאג ךימ לאז ףליי (י) :טעקאג יי1 ןכאמ וצ ר^ידיילאב עגיימ ןגיוציג פא באה ךיא
 ןיימ בוא"דרע רד הב ןטערט ןכאמ ןגעל ץימ לאז גוא ןכיירג ךימ לא;גוא טניי5 ןיימ
 םימ םאג ףיוא איימש המוק (0 :גיכייא ףיוא דךע *ך זיב גירעדינ.ןכאמ רע לאז ערהע

 תיד

 /י
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 ח ז ןושאר םויל םירחת

 םיסאל תדעו יי :תיוצ טפשמ ילא
 ד •.״ ז : ז)**.• : : . * \ : ־ ־:־ דס• 7; * ־ ~

 יקדצכ יי ינטפש םימע זידי יי ם :הבוש םורמל
 | :•:*דד •ח• ; ז . * ־ | ־זז: דיו 7־

 םעז לאו קידצ טפוש םיהלא בי ן בל ירשי עישומ
 דזוד ותשק שוטלי וברח ב#> אל םא י :םוי ילכב
 :ל?פי םיקלרל ז׳נמת© ילכ ןיכה ולו יי :העטיו
 רוב יט :ךרש דליו למע הדרו ןוא לבחי הנה ש
 ולמע בושי יי :לעפי תחשב לפיו והרפחיו ,ררב
 וקדצכ יי הדוא" :דלי.10ןסהריק5״ ישארב

 !*:•:¥: •; 1 —• 7 • 1 ז: :ן ד : * :

 :ןוילע יי םש הרמזאו
 ) :*.*▼: ד : ־ ־ך ־־

 ן חרומ יד ןיבניגינ ינוא םאה רע לידו ךרבתי םט׳ה וד חנש ןייא זיא רוסמ ▼ז

 המ ונינדא יי ב ןי דודל רומזמ תיתגה לע חצנמל א ח
 7 ח• ־ך 7: י 7 : : ־ • . - ־ - ז• ־ ; ־

 ןאמ טסעןו ודסאוו ץראצ םירג םעד טימ טניישב בוא ןיביו,דיג ףיוא דעוו ןךאצ ןיך
 ןייא ןאמ וצ טפשמ חפ דימ ביגינוא ץקעוו רעד ךימ אוט גוא רנידיילאב עגיימ ןיא
 ץא המקזנ ןייא ןאט וצ הרות רד ןיא ןיטאבינ וזא טסאה וד םיאנוש עגייו? ןיא המקנ
 ןלערר ייז ןלגניר םודא ךיד ןלעוו רקלעפ ך ץפ םירש יד ןעוו ""ח'(ח) :םיעשר םיאנוש*
 :הי^ת רעייז ןיד לבקמ טינ טסלאז ,קירוצלימיה םוצףיוא איי? ןאמ הלפת ריד וצ
 ןמפש!? טאנ ומסלאזךימ רבא םישעמ ערעייז יוו רקלעפ ך ןפארטש״לאזטאנ ׳ח (מ)
 לאזרעיסגיס) :זיארימ ייבסאוו טייקצנאג ןיימ יוו גוא טייקימבעריג ןיימךאנ ראנ
 שסבורפ וד קידצ םער ןטיירב ןא טסלאז גוא טייקחיב רעייז רפ םיעשר ,יד ןידנעל רפ
 ףיוא זיא ץישאב ןיימ ינגס (*')':קידצ ץיאזיא םע דעוו שטייוו וד ;ירינ ךנוא רצךעה ך
 גוא ןיטכערינ םעד טפשמ םאנ םיהל* (בי) :רצרעה ע/יטראפטכעך יד טפלעה רע טאנ
 דד זא םא (גי) :םיעשר יד ןיפ םישעמ יד םהעז רע זא גאט עלא ;ראצ ןיא זיא טאנ ךיוא
 םעך ףיוא ןיפלאש רע טומ דךעווש ןייז םישעמ ע?יז ןופ םוא טינ דזיז טרע!ל עשך
 ןא םיא וצ טיירב טאנ גוא ילי (יי) ':ןטיירבנא טומ ינוא ןטערט רע טומ ןיניוב ןייז קידצ
 :קךצ םעד ךאנ שרענאי ךאנ יד וצ ןיקרעוו רע טוט ץלייפ עגייז ,טיוט ןופ םילכ יד
 םניוומ נואי םטיעלש םאד ןיגארט טוט רע טכערמוא ראנ טניוויג עשר רעל המ"(ים)
 קארגינ עשר רד טאה בורג ןייא ייב (זפ) :טינ םויק ץיק ןבאה םישעמ עגייז טייקשלאפ
 קךצ םעד ףיוא טאה רע םאוו בורג םער ןיא ץירא ןיילא טלאפ רע גוא ןנעוו טנייז ןופ
 פאקןייז ףיוא גוא,פאקיןייז ף״יוא טייקידימ'ןייז ץועקמוא ךיז טוט םע ביעי'(ח)ךבאך?ך
 וצ םפשמ ץיז טכערטכאמ רע ןעור טאנ ןביול ומ ךיא •ידיא (חי) :ץרעדינ ביור ןייז טעמ
 :טא/ןטשוביוא םעד'ץפ ןמאנ שעד ןביול גוא ןננייז וט ךיא גוא םיעשר ך ץא ןאע
 איוו ראה רעזנוא טאנ י" (ב) :תג ןופ רמז ילכ םעד ףיוא ;יקראטש וצ"חצנמל 00 ח
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 ם ח ןושאר םויל םילהת

 לע רדת הנת רשא ץר&ד לבב ףסו? דהא
 ןעמל זע תדסי םיקת םיללוע יפמ נ :םימשה
 הארא יכ י :'םקנתמו ברא תחבשהל ףדויצ
 רשא םיבכוכו הל: ף־ןיעבצא השעמ ף-מש
 יכ םדא ןבו ונרכזת יכ שונא המ ׳י :התננוכ

 זז | •; *ץ : : " ־ ־:: ד ז : וז

 רדהו דובכו םד־ולאמ טעמ והרסחתו י :ונדקפת
 ז ז • •. • . " •• • • • • י-ו • •

 :ידש תומדב םגו'םלכ םיפלאו הניצ ח :זלגד
 יי יז :םימי תוחרא רבע םיה 1יגדו םימש רופצ ם

 :ץראה לכב דקש רדא המ ונעדא
 :ןאמ ץכעלש ליוי םארו םדד חונ לימ תא דע םאת ת״ ישה ןיביול חראד קזנ זא םער רומזמ רעד .

 ל הדוא ב':דחל רומזמ ןבל תומ לע חצנמל א ט
 התמשא ג :זזיתואלפנ לכ הרפסא יבל לכב
 יביוא בושכ י :ןוילע 'ףסש הרמזא ףב הצלעאו
 םייהנייש ןייד ןיבעג טשדעהיג אוד טלעוו רעצנאג רעד ףיוא קמאג ןייד זיא קראט^
 קניי!םאוו םדל גוא םיגחכאידןופ ליומםעדןופרעב$ י*ם (0 : למי,ך םעדףיוא
 ץא ביול עקראסש ]יידטסעפ דנ;ורגיג וטסאה רדניק עגיילק יוו טולב ןיא טכיויג ןייא
 דנייפ םעד ןירעקש רפ וצ ןייעיו ןופ ןגידיילאב עניי־ד ןיגעוו ןופ שדקמה תיב םעד
 ןופ קרעור יד ןלמיה ענייד ןהעז וט ךיא ןעוויכ 00:ה^״קנ ןייא זגוא ןא ןהעז ליוו סאו)
 ראג זיא סאוו •ימ (ה):טייךביג ןא טסאה וד םאוו ןרעטש יד טיס ה^בל יד ר^י$ ע^ייד
 םיחא ןמוק טאוו טייל יד זיא םאוו גוא ןקגיידיג םיא טסלאן וד זא שטנעמ רד בושח
 ןשסנעמ םעד טכאמיגטסאה וד "־"ותי (0 :ןלעפאב םייא ףיוא טםלא'ז'ודיזאםדא ןופ
 :טניירקיג םיא וטסאה טייקחרעוו גוא טייקעיש ׳ךאלמ ןייא ןופרעגיצניוו לסיבא

 שנפעשב ענייד עלא,םישעמ ענייד ףיוא ןגיטלעוויג םיא טכאמיג טסאה וד יהלישסמ (!)
 ףאש המ ("):סיפ עגייז רטנוא גינעט רטגוא טכאמ;ייז טסאה נ״וא ןבעג ןאטיג וטסאה
 םער רעטנוא ןע;לפ םאוו ליגייפ יד יגמ'(ם) :רדלעפ ןופיתומהב יד גוא רעדנירנוא
 רזגוא טא; ׳ח (י) :ץפיש טימ םימ!ך רעביא טראפ רע .ם!ןופ שיפ יד גוא לימיה

 :טלעוו רעצנא;רעד ןיא ןעמאנ ץיד יזיא קראטש איוו ראה
 לע_ טסייה םאוו רמז ילכ םעד ףוא גנאזיג טימןעקראטש אוצתיס לע חצנמל (י) ם
 :ןבל טסייה םאוו ךלמ ןיטכעלש םעד 'ףיוא רעדא ןייטש ראפ ןיבעג וצ קל תומ
 :רדנואוו ע;ייך ראג ןלידרד וט ךיא ןצךאה ןצנאג ןיימ טימ טא; ביול ךיא הייא (ב)

 ךביוינוא ;גץז אימ ךיא ריד טימ ןייז גיטסול לעוו בוא ןעיירפ ךימ וטךיא •יחםשא (ג)
 דטניהא ריס רפ ןפיילטנא דנייע עניימ ןעדי בישב (יו :ךיוה ץנאג זיא םאוו ןמא; ץך

 דיל
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 ט ןושאר םויל םילחת

 יטפשמ תישע יכ ה :זזינפמ ודבאיו ולשבי רתא
 תדבא סיוגי תרעג י :קדצ טפוש אסכל תבש;ינידו
 תמרח ומת בדאתהעו םלועל תיחמ םמש עשר
 םלועל ייו ח :המה םרכז דבא תשתנ םירעו חצנל
 קדצב לבת טפשי אוהו'ט:ואסכ טפשמל ןנוכ בשי
 בגשמ רדל בגשמ יי יהיו י :םירשי '
 אל יכ ףמש יעדוי ףב וחטביו אי :הרצב תותעל
 םימעב ורגה ןויצ בשי יל ורמזבי ן ר ףיש־וד תבזע
 חכש אל רכז םתוא'םימד שרדמגי :ויתולילע

 ־ ד 7 7*

 יממורמ יאנשמ יינע האר ל ינננח יי :םיונע תקעצ
 י !..'.1 ליטזתומ לעשמ

 תחשב םיועעבט ״:ףתעושיב 'הליגא ןריצ תב
 טפשמ ;י עדונ ׳י :םלתהדכלנ ונמט וז ת|חב ושע
 ןיי© ןא$ינ טסאה ת םתאמ יי (ח)היד ןופ ץראל רש גוא טליכיורטשינ ןרעו}יד יזיז
 :טפוש רניטראשטבעך את ןטפשמ לוטש ץידףיוא טצעזיג ךיז טסאה וד ט§1קמו ןיד

 םעד ןיריל רש טכאהינ םסאה ת רקלעפ יד ףיוא ןעךשינ ןא םסאה וד (י>
 יצ ןעגידידנייש יד נ-״.י (0:ןעמוק טעמ חיש!; זא םקעמינ םיוא וטסאה ןמאנ רעייז
 ושסאה טעשש ערעייז גוא ,טעשש ערעייז גיבייא ףיוא ןרעמ בורח ץלעמ יד ןעננאג
 רע״ןציז עגייא טעמ שאנ גוא ׳.יי (ח) :ןראמיג 'ץראל רש זיא ןקנאדיג ערעייז טריפ וצ
 שעמ דע גוא "יחי (■>':עבייא ףיוא םיעשר את ןיטששמ וצ לוטש ץיז ןיטיירג ןא טעוו
 טכער שימ ןיטפשמ רע טעוו רעקלעפ את גוא טייקישכע־ץנ שיו? םלעמ איד ןש^שס
 ןייא לארשי ענסיוטשרש יד וצ טייקראט# ץיא ץיז שעמ ח׳ישה נוא ־׳יי (־;:טייק״יטראש
 רש ץז ןלעמ יי בוא יימי (*>) :תורצ ןיא ןטייצ ליש קמב ןנייז םאמ יד וצ שייקראשש
 רטשראפעעידןזאלרשטינטםאה ת םתאמ ןמאנ ןייד ןשיימ םאמ י־ז רת ןיא ןךעכיז
 :קרעמ ץי1 רקלעש ת ןשימ? יטנא} .ןויצ ץא טציז םאמ טא;וצ םנניז ייסי (*):טאנ
 רש ץבאהייז םאמשפארינ ירע טאה אייז ,טולב םאד םש־ואפ רעי םודאמ ־־ (ע)
 עלעזשייל יעת (י-) :עזקתפ ת ןופ יירשיג,םאד ןזכענ רש טינ שאה רע ,טולב םאר ןפאב
 ץרעיוט יד ןיא ןזיוק וצ ןופ ףיוא ךימ בייה דנייפ עגיימ ןופ ןייפ ץימ העז טאנ ךימ

 ןוי? ןופ ןירעיומ ך ןיא ביול ןייד ראג ןילייצ ריד לעמ יןיא ןגעמ ןופ ז״ל (י־0 :םיוס ץפ
 רל ו?י רקיעש יד ןגאז ■ךיא לעמ םאד יממ(*) :ףליה ץיד טיו?'ןעיירם ךד? לעמ ךיא
 ץבאהייז םאמ ץענ רד ןיא',שכאמיג ץבאה יד םאוובורג שער ןיא ןיראויד ןקנחפ
 םא;טסואוועב זיא רע ייינ (!>;:םיפ ע־ועייז ןגנואמצבזיא ןנעמ טלעזנוא ןופ ןשלאהע
 ןרקיורטש רעי סוט םעה ע עז ןופ קרעמ ידטימ׳ישפשה טוש רעי זא םלעמ רד ףיוא
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 י

 ןושאר םויל םילהת

 ובושי שהונ ויפכ
 יכ "י :םדדילא יחכש םידג לכ הלואשל םיעשר
 :דעל דבאת םיינע תוקת ןדבא חכשי חצנל אל
 :רינפ לע םיוג וטפשי שונא זעי לא ל המוק כ
 :הלס המה שונא םידג ועדי.םהל הרומ : התיש אכ

 :חילצמ רעייז זיא דע ל ייוו היא גב ךד שלאה עז^י רעד איוו קליך ־ועד םומ רומזמ דער

 תותעל'םילעת קתרב רמעה ל המל ייינ "
 ושפתי ינע קלרי עשר תואגב י :הךצב
 ושפנ תואית לע עשרללהיכלזובטדרוז תומזטכ

 ובלב רמא י !םהביתפי ותרוצ לכ ודגמ ךיטפשמ
 וה^יהלא■ :ערב אל רשא ררודחל טומא לב
 בשי׳י :ןואו למע ונושל תרת ךתו;תומרמו אלמ
 הבלחל 'ויניע יהנ גרדי ־םחרקסנב םתצחבראמב
 רעדיוו יזיז ןלעוו ייז יני־" ("):ת־ישה ןיניול גוא ן־וייר דימת ןעמ טעיו םאר ,עשר םעך
 :טאג ץאןפעג רפ סאמ ך רקלעפ ידעלא םנ,דיג ןופ בורג ןיפיט ןיא םיעשר יו ן־ןעןי
 ןופ ןיפאה םאר ,רגיטפרעדאב' טיונ רד ןירעמ ןיסעג רפ טעמ גיבייא ףיוא טינ ־־ (םי)
 אייטש המיק (־):ןייז טינ טעמ םאד גיבייא ףיוא ןירעיי ןדאל ראפ לאז עמירא איד
 ןירעוו ןילאז םע גנאל'ףיוא ןאמ רעד ןיקראמש טיניךיז יאז רע הלאב טאנ ףיוא
 ץלאז טפאטחעהא'אייז ףיוא טאנ אוט "ייש (•״) :ךיךי ראפ רעקלעפ את טפשמג

 :גיבייא ףיואטאגטסיב את נ־יא ןישמנעמ ןענייז אייז זא רעקלעפ עלא !יסיוו
 ךיד טסוט ןטיימ ןופ יוו ךיילג וטםייטש טאנ םוראוו טגאזיג טאה ךלמה דוד ׳ה ,דמל (י)י
 דעי טוט עשר ןופ טייקדרעפאה םןלד םימ ׳יי"־ (ב) :י טסגנא ןופ ןטייצ ןיא ןליוה רפ
 טכארט עשר רך טאוו ןקנאדנ יד טיט טפאחג ןרעוו םיינע יד ןאטירא םער ןפייל ךא;
 טביול"ןלמרד נוא טייקמסולגןייז טמוקב רע זא ךיז טבמל עשר רד יי 0) :ייז ףיוא

 םגאז םינפגידרפאה ןייז טימ עשר רד עשי (י) :טאנ טני־ואצ רד רע סאמ םער טימ ךיז
 :ןיטכארמ ןייז ץלאיזיא טאנ ןייה רא; זיאסע ,םישעמ ענייזטי; טשךא$ רןייק_רע
 ןופ טייוויגוא ךמה וטסנאמ טקשמ ןייד טייצ עלא ןגעמ ענייז ןקילגאב'ןעוט םע יי־" (ה)
 ןצראה ןיא טבארט רע ■*״ (י) :ייז ןילאפ זאלבא ראנ רע טוט *ונתיירב ענייז עלא םיא
 ןייר ןייז טין םעמ םע רדניק םיניק עגיימ וליפא ץרעוו טגיינינ טינ גיבייא לעיי ךיא
 טייקשראפ גוא תואמי ייפ יימי ןיי!ייא תועובש עשיאפ בוא ץבייפ ״*<׳):ץבערש

 י רעטנוא
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 אי י ןושאר םויל םילהת

 בראי הכסב היראכ רתסמב ב׳ראי.ם :ונפע
 הכרי י :ותכחב ובסמב דע ףוטחחנע ףוטחל
 חכש ובלב רמא אי :םיאב לח ומוצעב לפנו הש׳;
 לא יי המוק בי :חצנל האר לב לנפ י ריתסה לא
 עשר ץאנ המ לע גי :םיונע חכשת לא דורי אשנ
 התא יכ התאר יי:שרדת א*ל ובלב רמא םיהלא
 הכת בזעו לזיע דןר:ב תתל טיבה םעכו למע .
 ערו עשר עורז רבש יט :רזוע תרד התא םות;
 דעו םלוע ךלמ יי יט':אצמת לב ועשרשורדת

 בת ייתעמשסיונע תואת יי :וצראמ םייוג ודבא
 סוי לב דודו םותי טיפשל ״:הנזא בישקת םבל

 • ־ | זז ד • # |ו*: : ז • | 2 ־־ 1־ •

 :ץראה זמ שונא ץירעל דוע
 } •.*,ז ז | ־ ־־.*: } ־: ־

 י ־ י ? ג י ״ ד " -1 • 1 י 1 ־ י ? ״ ד * * •• • ח*־ויבן ענייז קמכדר םא םיא לאז םאר ידכ חברפל ץלא תא םאה םידג רעד םאוו תורג איד םאד םגאו רימנ ־וגד
 :הערל ם%א חא ע^ר ח• התלצה איד רעכא אבה םלועל חד הכוז שעור גוא

 ישפנל ורמאת דיא יתיסח ייב דודל חצנמל א אי
 *" : ־ : : 1 - •וגג־ •גג -•••־:-

 ענעטלאהב ץא רנול ץא טציז רע בע• (ח) :םכער םוא גוא גורטעב גנוצ ץי_ז רעט^וא
 טוט רע בייאי (ם) :ןא^ירא םעד וצ ןנול ןעוט ןגירא עבייז םניירטעד טעגלה רע יוברע
 ןאמירא םעד ןפאח וצ ןרעימיטוט רע לדייב ץיז ןיא ביילא יוו שינטלעהב ןיא ןלעיול
 ןכאמ ןיז טוט רגן חפיי (י) :ץענ ץיז ןיא ןהיצ םיא טוט רע זא ןא§ירא םעד טפאח רע
 איד טייקראטש ץיז דקמ ןילאפ ןעוט ייז בוא ןיגייב ןייא ןיז טוט נוא רנכארבוצאיון
 םהירע םייקיטכערש ענייז טיסעג ר© םאנ׳ץצךאה ץא ןיז טבארט רע ימא (אי)':'ע9יךא
 *ייה טאג׳טאג ףיוא ייטש םורל יהםוק (בי) :ןהעז וצ טינ גיבייא ףיוא םינפ ץיז ןטלאהב
 טנירעצ רד םאור רפ עשר רד לעיסי) :עמילא יד ןסעכ רפ טי;םקלאזוד טנאה ןייד ףיוא
 חתאר (די) :םישעמ ענייז*ןטש־יאפ טינ ראגיטסוט ודןצראה ץא טבארטירע לייוו טאן

 טסליוו את ןעיו עשר שעךץפ ןיךאצ םער נוא גחטעב עלא טההעז שאנ אוד רבא
 שזיב רמידארךןזאר ר© ךיז ןעק,ריד.ףיוא טכאמ ןייד ןיא םע זיא עשר םעד ןפארטשי
 עשך םד ןופ חב םער ךערב וצ ךיא טעב ימ" (ינ) :םותי ץיא וצ רפלעה ןייא גבייאןופ
 ךרמ ןייא זיא טאנ " (*):ןיניפיג טינ וטפלאיתועשר ןייזןבוז טטעוו וד זאע־שך רד נוא
 ןופ׳שנואווםאד״את(!') :דנאל ןייז ןופ'ןגנאגינ ןדאל רפ ןנייז םינענכ יד גבייא ףיוא
 ןמע;ראפ לאז םע ץראה ךזייז ןטיירב ןא וטסלאז גידנעטש טאנ וטסךעה םיונגן ך
 זצ ןרעמ טינ לאז רע ןאסורא ץיא נ'וא םות:ןייא״ןטפשמ'וצ םופשל (חי) :ןר?יוא ענייד

 :־חע ־ח ןופ ץשסנעמ ןיפאיש ןייא ץכערב
 םאד דעייא ריז? ןופ ריא טע־ו יוו ץעישב ךד? ךיא אוט טא;ץא חצנמל (י)אי

 טסייח
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 בי אי ןושאר םויל םירהה

 ןוכרדי םיעשרה הנה יכ ב :רופצ םפדר ידרנ
 ירשיל לפא ומב תוריל רתי .לע םצח וננוכ תשק

 לכיהב לי־סעפ המ קידצ ןופידהי תותשה יכ ג :בל
 ינב ונחבי ויפעפע וזהי ויניע ואסכ םימשב יי ושדק

 •. ־: : * ז ־ : ־ * ־.ד *.* 7 " : • •ז־ ז ־ ז: :| 7

 הירצ ייה:םדא
 וז ד

 רסמיי
 :ומינפ וזחי רשי בהא תוקדציי !דדצ יכי:םםוכ תנמ

 1־• 7 *.ד •.י 7 7 *••7 | 7 : 7:| * ־ * 7 :

 :שוג ליימ םער שדכ םער בוא ש*־אפ ץראה שער םדכ זיא םאי.ו ןדעישנזדנ שעד שפארשז? רמזמ רעד

 יי העישוה ב:דודל רומזמ תינימשה לע חצנמל א בי
 ד: '1 • • •״• ־

 אוש ג :םדא ינבמ םינומא וספ יכ דיסח רמג יכ
 בלו בלב תוקלח תפש "והער תא שיא ורבדי
 תרבדמ ןושל תוקלח יתפש לכ ץ תלכו י :ורבדי
 ונתא וניתפש ריבגנ ונ;שלל ורמא רשא׳י:תולדג
 התע םינויבא תקנאמ םיינע דשמ י :יונל ןודא ימ
 ןעומ םיעשר איד ןעד־כ (־) :לגירפ ןייא איוו טליגארר ראפ זיא דוד ךלמ רעייא שסייה
 ןיסישי וצ ןגיוב םער ןופ רונש׳ םעד ףיוא ןלייפ ערןזייז ןא ןטיירב ייז ןגיוב םער ןטעך$
 טלעוו רד ןופ ץטנורג יד םוראוו ־נ (נ) :רצרעו־ו עיגיטראפ טכער יד״וצ רטצנית רד ןיא
 דןאז רד ןיא ץב ךיא רבא ןראווי^ תנרהיג'ןנייז םינהכ יד טאוו ןראוויג טריפ וצ'ןניי!
 ץיראפ ןיגילייה ןייז ןיא זיא ה־ב טאג ׳ה (י) :ץכעלש ןאטג אד ךיא באה סאוו טכערנ
 עניי! ,דלע רעד ףיוא ןהעז ;יניוא ענייז רבא ךייוה ן>נאנ לטיה ןיא זיא לוטש 'ןייז שאג

 :םינפ ןייז ןהעז עגישראפ טבעה איד טייק_יםכערג ביל שאה
 ךיז שאה םע שאנ ףלעה המ״י (נ) :ם;ורשם טנא ןופ רמז ילב םער ףיוא חצנמל (״)בי
 :ןישטנעמ ןופ רנ!אז תמא ןייא ן;נאגיג םיוא זיא םע דיסחא ןיד וצ ןופ ןזאלנ םיוא
 ייז יוו ךייינ ןיצפ/ל עטאלג ןלעזיג םנייז טימ רנייא ןידייר ייז ןעומ טייקשלאפ *י־ (נ)
 : םיאנוש ייז ןנייז ןצןאה ןיא גוא םולש ליומ ןטיט ןידייר ייז ןעוט רצועה ייווצ ןבאד
 :ץכאז עסיור; שער טאוו גנוצ ד ןצפעל עטאלג ך עלא ןדיינש רפלאז םא;״יכי ^
 ץצ?על ערעמוא םיור;נוא קךא!״ש ירימ ןיועוו'גנוצ רזנוא שימ ןנאז יי/ םאוו י"* (ח)
 ןביור םער ןופ ימ־ (י) :ראהא זנוא ףיוא חא דעוו ןליוו רימ םאו)ןדייך וצ זנואיייב זיא
 ץיסש ףיוא ךיא לערו דןוצא טא;ט;אז עגיש?ךעדב טיוג ןופ "ר?׳;םד ןופ םיינעי יד

532 



 ןושאר םויל םילהת

 ל תחבא י :ול חיפי,עשיב תישא;" רמאי םוקא
 קקמ :".אי לילעב ףורצ ףסק תחרט תורמא
 לחה ןמ ונרצמ םרמשת ץ התא י :םיתעבש
 תולז םרכ ןובלהתי םיעשר ביבס ־ :םלועל וז

 :םדא ינבל
 : קגאז רוסזס םתד רל לאז הרצ תיא דא ם1ל*ו

 חצנ ינחכשת יי הנא דע ב
 ־־*•.״ ו•• ד ־ז וד

 חשא ה^א רע׳וינממ ףינפתא ריתסת הנא דע
 הנא דע םמוי יבבלב ןוב ישפנב תוצע

 ו

 ןשיא ןפ יניע הריאה דדלא יי יננע הטיבה
 :טומא יכ וליגי ירצ ויתלכי יביא רמאי1 ןפ ה :תומ׳־
 הרישא ףתעושיב יבל לגעתחטב לחסחב ינאו

 * 1 ־ * ״*1 ילע למג יכ ייל
 םד^ימכ

• 11• • 

 םיהלא קא ובלב לבג רמא דודל חצנמל א
 *ב :בוט השע ןיא הלילע וביעתד ותיחנה
 דיד טטאג "י* (0 :ןזאלב קעווא ייוו עשל רד טאוו םעד וצ ףליה ץימ ןא!ן דעוו גוא

 ןטסעב םעיד םיוא טךטייל 'ןעמ טאוו רבליז עטרטיילג יול'דיד עתמא 'גוא עגייר קיז
 יי1 טקראז ץיטיה אי י ז טסלאז טאג אוד 'י־י■ (ח) :לאןן ץביז טרעטייליג זיא טאוו"דךעי
 םיעטיו אידנ,נ0 (יי) : גיבייא ףייא רוד ץטבעלש םעד ןופ םיינע,אד ןעמךישאב

 ' ':ץשנעס טסערפ םאוו רעיהט ביורא איוו יי!ןננילש ןייא סורא ןעייב '
 רפ דזיס וטסעוו טאנ ןענאוו זיב יי (נ) :דוד וצ גנאזג םעד ןיקראמש וצ"חצנמל (*נ גי
 לעוו ק^אוו זיב יי (ג) :ריס ץפ טיק ץח קראב'רפ וטסעיוו ןנאווזיבדיסח ןסעג
 ףיוא ןיז םעוו גגאל יוו ,גאט עלא ןיצךאה ןייס'ןיא טייק_ךעיורט ץטכארט ןאט ןיא
 ענייט טכייל רד טאג ןייס ריס רעפטנע גוא קוק ׳ימה (י) :ריפ זץ וא טעיפ ץיס ןיבייה
 ףאלש טיס ןרעיי ןיפאלשגא טף לאז ןיא טנייפ ף ןיס ןרעיי ייצינ לאז ןיא יוו ןיניוא
 רגידיילאב עגייס םקר ר$ םיא בזמ ןיא דגייפ ץיס ןגאן טייג לאז םע ז• (יינ :טיוט ןופ
 דאץג ןיח ץא ןיא יניא י״י (י) :טרעךי4 ־ועד ץןעוו לעוו ןיא זא ןעיחפ ןיז ןילעיי
 קקז אוט ןיא ףלדו ןיח טיס ץראה ןיי© ןעייופ ןיז סוט םע ןיס ןיא רעכין ראפ

 :דסח לסוג ריס טיס זיא רע ןעוו טאג וצ
 ןיצראה ץיז ץא רעמכעלש רד טגאז סאך,דוד טגאז,. ןיז ץקראטש וצ חצגטל <יי)די

 ייזקרעוו עקואיס ןאישיג ןבאהיייז ץבראד ראפ ץבאק אייז טאג ץיק״אד םי3 זיא םע
 ןזדעז :וצץשטגע0 ף ףיוא לעסי׳ל םעך ןופ ןיקיק טוט טאג - (י) :ץסוג ץיק.טיג ןעוט

 ביוא * תחב
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 וט די ןושאר םויל םילהת

 השע קא הלאנ ודדי דכ לכה ג :םיהלא תא שרד
 ילכא ןוא ילעפ לכ ועדי אלה י :דחא םג תא בוט
 יכ דחפ ודרפ םש ה :וארק אל י;םדל ולכא ימע
 :והסחמ יי יכ ושיבת ינע תצעימידצ רודב םיהלא

 •*״ : ־ ד: ־ ׳וי . ז ן ־ ז . ־ ־! ! ־.־ : * *.״:

 :ןויצמ ןתי ימ י ומע תובש יי
 •• ץ • • — • • | •• ״■ •• :"לארשי חמשי בקעי לגי

 •* 1י? 11 תיז קהור חש*ינ קיז שעיו קד גהיג רקז ל#ז *ישגעמ רע־ז שאיי תורס את. םנירעל ר׳שזס רעד

 דדב ןכשי ימ ךלהאב רוגי ימ יי דודל רומזמ א וט
 תמא רבלו קדצ לעפו םימת ךלוה ב :ךש־ךק
 הער והערל השל אל ונשל לע לגר אל ג : ובבלב
 סאמנ ויניעב הזבנ י :וברק לע אשנ אל הפדרו
 ופפכ ה :דכי אלו עדדל ע!בשנ דבכי :יארי תאו

 הלא השע חקל אל יקנ לע דחשו ךשנב ןתנ אל
 :םלועל טומי אל

 ןופ שךעק,י; פא ן?אה עלא ליי (נ) :שאנ ןיששראן לאז רנולקא אד חא םע ביוא
 :ךיוא 'רענייא ישי;ץשינ ןייןכ שי;ן^וש נידריוומוא ןעעיז ןעמא> וצ עלא געוו ץטונ
 וזא קלאפ ץדכ ץסע םאוו ך שכערסוא ןופ 'רעןכרעוו ערא ןיסייוו ייז ראוו רפ ••לת (י)
 טאהיג ץבאה אייז ףוס ץיא ראפ םאו)שאנ ץא שי;ץפור םאוו יד טיורב שסע ןעמ יוו
 עיז אייז ץבאה ןיטראד מ (ח) :רלצשלב ינוא םילשורי אייב ללח ןייז ישימ בירסנס
 :םיקידצ ןופ רוד םעד ןייא ףליה וצ ןעוויג ויא שאנ םוראוו טכראפ ־עסיורגא ןטכראפ;
 טאנ זא טכארט רעיסאוו ןעמע$ ראפ ר? שוש יינע םעיד ץם'גנוטכארמ םאדתמ(0
 *לאז םנ? זא ןיבענ'טלאיוו רעוו ירגב תולג ףיוא דח טגיאז •*־ (!):רצישאב ןייז זיא
 םאנ זא לארשל ןויפ ףליה יד ןייז לאז ץיצ ןיא טהור םאוו םעד ץפיןייז דראב ץוצי
 טעויו לארשיינוא ןעיירפ דןיז טעוו בקעדקלאפ ןייז ןופ שינעקעיפ.'; ח ץרעק.םוא שעוו

 " :'שאנ ףיוא שאהינ ץבאה איייז םאוו ןוזוטב רעייזיףיוא ןעייךפ וןייז
 םלעצינ ץיד ןיא קנאוו וצ רעהיג רעיו שאנ וד.דוך ןופיטאנ וצ ביולא ירומזמ (*)וט
 םאו־!'רדוליה (נ) :ק:מהיב םעדי גיראב ןענירייה ןייד ןיא ןעור וצ רעהי;רעיו גוא
 ץא שאה רע םאוו תמא שער נוא טףריטבערלג טוש נוא ןיצראה ןיצנאג ןשימ טיי;
 דנית? ןטוג״ץיז טינ טוש ךז חוליבו ן;אז וצ גנוצ ןיי!שי;טנואווג רע *ל (נ) :ןצראה
 ץילא י םייא טאה רע םוראוו בורק ןייז רביא ד;אש> ןשילנ 'טינ שאה רע י ייב ץיק.
 עניין ןופ הזובמ זיא טאוו ריעד תמ/ (י) :ןאטיג טבע־ן טינ טאה רע.ןעוו טפארטטייג
 רע.זא ןיטלאה יילךע.רע.'טוט טייל עזןורפ יד ינוא סואימ ןיניוא ענייז ןיא זיא םישגןה

 טרעויש
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 זט ןושאר םויל םילזות
 ׳"םוןדמקנזדמ״נ״^זי-יייז^מי״י׳זזדיויייימ ייל

 :ךב יתיסח יכ לא ינרמש דודל םתכמ אזמ
 :ךילע לכ יתבוט התא 'ינדא ייל תרמא
 יצפח לכ ירידאו המה "ץראב רשא י י

 ךרבא י :ילע הרפש תלחנ חא
 :'תוילכ ינודכי תוליל חא ל;

 ךיפא לב ודדמ רחא םתובצע וברי י : םב
 :יתפש לע םתומש תא אשא לבו םדמ םהיכסנ
 םילבח י :ילרוג ךימות 'התא יסוכו יקלד תנמ יי ־י

 • ז ד * ״ ד 1 • * ד - א• : 1 • : *.* ז : ד:

 -םימיענב יל ולפנ
 ל ףא ינצעי רשא יי תא

 זבל ט :טומא לב ינימימ יכ דימת ידגנל ייייתיוש ח
 יכ ־ :חטבלןבשי ירשב ףא ידובכ לניו יבל חבש
 תואךל"ףךיםם ןססיאל ללאשל דלמבמ^ת אל
 ץיז ימכ (״>:ןייז העובש רבוע םי;רע םוט ןאט וצ ץכעלש טסבלעז ךיז טרעווש
 בערמ דחוש ץיק. ןעקויניג טינ םאה רע םיחור ףיוא ןעילטינא טינ ־ע םאה טלעג
 :גיבייא טקורעג 6אךא םי; טלעוו םיימש אי טאוו סופ םע'רעוו.םנייר_ ץא ןייז 'וצ
 רד ןייא ךימ 'באה ךיא םוראוו םא;ךימ טיה.סתכמ טסייה גנאזיג סאד םתבס (י)זט
 וד טאנ וצ ןיגאן ;דנעטש טסוט וד ׳ייס".(נ) :שפנ ץיז וצ דודיטנאז וזא .טיקשאב
 ןופ ראנ תוקדצ ןייזנ רפ טינ זיא ריזנ טסוט וד טאוו תובוט עקימ רעה ןיימ ססיב
 יד נוא טלעוו רד ףיוא קניי? טאוו םיקידצ עגילייה ף ץנעוו ןופ ;וא "־•יייקל (>):דסח
 ןירעוז לאז םע יניי (י) :ייז ךרוד ץלא זיא שייניפרעךב עשימ ראנ ,םיקידיז עקראטש
 ךיא רעבא םיבכוכ תדובע ;ע;ך וצ טלייאיג ךיז ץבאה ייזלייוו גלאז רעייז טרעמייג
 קמע; עירעייז ןנארט טינ לעןו נוא ןגניירפק טולב ןופ גגוסיג רעיייז ןסיג טינ'לעוו
 טסוט'ד 'רעקעב ץימ גוא ליימ ןיימ טא; 'ןיימ ססיב וד יי'(") :ןיעפעל עגיימ ףיוא
 ןא ךיד לאז ךיא'זא לרוג ןיימ ץא ןילאפי;םסלאז ח זא דנאה ןיימ קנהעל רעטגוא
 טיימ ןילאפינ זיא םאוו קלח ןיימ םרעי (,):ריך'ןייא ץביולג לאז גרא טאנא ר? קמע;

 זיא ןע;יך טאנ לאז ךיא תובא ך ןופ תשרנג באה ךיא םאו; השורי.יד ךיוא ט*קסיז
 ןבענינ הצע יד רימ טאה רע םאוו טא;ןביול אוט ךיא ויכ* (י) :רימ ףיוא ןייש רעיייז
 טייברא ןופ דימ ןיב ךיא זא'טבא;רד ייב ךיוא.םא;א רן> ץ ז לבקמ םיא לאז ךיא'זא
 איט ךיא ־"■יש (") :ה־ב טאנ 'ןא ךיז ץפלאה וצ ץרינ עניימ ןיפארטש ךדכ ןעוט
 לעוו דגאה ץימ אייב טייטש רעיזא םוראו;טבראפ םטאנ 'גידנעמש רד? רפ ץלעטש
 ןעיירפיךיז טומ גוא ץראה ןיימ ץי1 גימטול טוטיסורך קל (יי) :קקמילג םיוא טינ ךיא
 טטעוו וד סוראו;־כ (י) :יריק.ןיא טייהרעכיז רפ.ןעת טעוו בייל ןיימ יקוא המשנ ןיימ
 יצ ןעמורפ ןייד ןיבע;טינ טסעוו וד םנהי;ןופ בור;םויצ שפנ ןיימ ןיזאל ראפ טי;
 ךיא אבה 'םלוע י״יח ;ופ געוו םער ץסיוו ץמאמ ךימ טסלאז •מ־ייחיס•') :םעוי;םעדןהעז

 לאז
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 ח זט ןושאר םויל םילחת
 תא תוחמש עבש םייח חרא ינעידות ־־י :תחש

 ':חצ:ףנדכיב תוטענף־:?
 םינ שיא לאז יי׳טיה םאר ןי=ען לאו *יכנעמ רעד זא םגירמל ד1םזמ ••ן

 יתעו הבישקח קךצ : העמש דודל הלפת א זי
 דזנפלמ נ :הכדנ יתפש אלב יתלפת הניזאה
 יבל תנחב נ :םירשימ'הניזחת ףי?יע א״שיטפשמ
 רבעי.לב יחטז אצמת לב ינתפדצ הליל תך!רפ
 יתרמש ינא ףיתפש רבדב םדא תולעפל י :יפ
 לב 'דץתולגעמב ירשא ־ףמת *י :ץירפ תוח־רא
 טה לא יננעת ייכ זויתארה ינא י :ימעפ וטומג
 עישומ ףחסה הלפה י י :יתרמא עמש יל ףגזא
 ןושיאכ ינרמש ח :ףנימיב םיממוקתממ םיסוח
 וז םיעשר ינפמ ט :ינריתסת היפנכ לצב ןיע תב
 ומיפ ורגס ומבלח י :ילע ופיקי שפנב יביא ינחש

 >• (*>; ז_וז : ד•_זז 1 ו•־־ *.״ ו•■* : ־8 * * ־־

 טמאה אח םאוו טייקטיז םאד ריד ראפ ןייז לעמ ךיא םאור ריירפ ןופ ;יד טא] לאז
 :ניבייא ןיי1 םע לאז שנאה עטכער ןייד םימ ןיפאןיאב

 יצ םענ גגאזינ ןיי© םענ רפ טייק״יטבעריג םאנ וצ רעה.דוך יצ טעביגא הלפת (יי)ת
 עגיימ *ןופ טעממ ץימ דאז ריד ראפי ;ופ ח־לם (נ) :ץצפעל עוקלאפ ןא טעביג ןיימ
 :םישעמ עגיטראפטכעך עניימ ןהעז ראנ ןילאז ן :יוא ענייד ןיי: קעווא תוריבע
 יי3 טבארטיג באה ךיא טאוו טכאדג טסאה וד ץראה ןיימ טבתפ:טסאה וד ת*" ;נ)
 באה ךיא רייט ןיבורפ טלאווינ ךימטסאהח םאוו טרעטיילינ ך־מ טישאה וד טבא]
 לא;םע.ץטכאךט ומי ךיא ןייטש אב לאז ךיא ןענופיג 'טינ טסאה ךימ יבורפ טגאיינ
 ץטא־1יג טםא,ך וד םוו "*יאל (י) :ךי© בורפ ןגאז וצ ליימ ןיימ ןופ ןייכ ךרח טינןיוש
 ןיריפ ךיז לא] רע איוו ץשטגעמ םעד ןופ קרעמ ד ףיוא ץצפעל ענייד ןופ דייר טימ
 ןייז וצ יטבמ געונ ץטייש רפ םעד ןיא םענייק.ןיי:ןדאל וצ טינ טיהיג םורד ךיא יאה
 ןירעוו טינ לאז םע געוו ןייד ןיא טיוטעניימ ןענהעל רעטנוא וט וי־־"(ח) :תוצמ םטאנ
 ץרעפטנע רימ טסלאז ח םאד ץפח ןא 'ךיד יט ךיא ** (י) :םףט עקימ ןיניובינ סיוא
 ףיוא'דעה ןייד םיוא רנייע ׳*"י (0 :'נאז ןיימ רעה רע.יוא ןייד ריס אוצ :יי; ־־־•־
 ץצישב םוו ף ףיוא ףיוא ;עיישש םאוו יל ןופ דנאה רטכער ןייד טימ רפלעה וי
 ןופ ןטאשיסעך ץא גיוא ןופ ליפא ץראמש םד יוו ךימ טיה ■!-־־ש (ח) ':יריד ןא יזיז
 עניימ ׳ךימ ץביור םאןו םיעשר יד רפ '■>* (6):ץמיאהב ךיש וטטלאז לעגילפ
 םימ *>ניח (>):ןעלגגיר םירא דימ ףיוא ןעוט ןמענ קעווא ןיבעל ןיימ ןל״וו םארו
 רומ וצ ץראה דעיי] ץשאלש ראפ זיא סטונ ליפ ]יבאה אייז םאוו טייק.טעפ

 ינוא

1 * 9 
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 חי זי ןושאר שמל םירהת

 םהיניע ונובבס התע ונרשא אי :תואגב ורבד
 ףוסבי .דחאכ 'ונימד בי :ץראב תוטנל ותישי
 המדק יי המוק גי ן םירתסמב בשי ריפככו חרטי
 :זןברח עשרמ ישפנ'הטלפ תערכה וינפ
 םייחב םקלח דלחמ םיתממ יי דחי םיתממ י■
 םרתי יחינתו םינב ועבטל םנטב אלמת הנופצו
 הנ?בשא ךינפ החא קדצ? ינא י־ :םהיללועל

 ץיקמ
 םיא םאוי םג רעיע• א־*ב םן־ךעל ר׳עזק רניד

 תא ייל רבד רשא דחל יי דבעל חצנמל א חי נ םוי
 • • ץ • *•* # • •• • ץ • ן־• •• ןי• • ן•• — •

 ףכמ ותוא יי לצה םויב תאזה הרישה ירבד
 ן יקזח י;ףמהרא רמאיו ב :לואש דימו זביא לכ
 וב הסחא ירוצ

 :ברבתי שז*ר ילז חבשא רבניו בא דע לאז
 •-? 1 • - ־ •וי - י • ץ 9 9 9

 ילא יטלפמו יתדוצמו יעלס ג
 ןמר " ארקא לל,ךמ י :יבגשמ עשי■ ןרקו ינ|ב
 :הואנ טיט ץליח טופ ינומ רע"] .ןבאה ארומ ןילא׳ גוא םייקסיורג םטא; ןייטט׳
 ץ-גייג אייז ןעוט ןיניוא ערעייז ,ןלגניר םתא איי_ז ןעומ טיךט'ערעזגוא ינימי }*)
 טלאטשיג ןייז טי-־י (נ<) :ךימ ןע;ניווצאב אוצ םלעמ רעל ףיוא ץטייז עלא ףיוא
 רענ־םלאהב טציז ט־ועפמעלא איו.ו גוא תויור ןי?אה וצ טסוליג םאוו ביילא אדו זיא
 םיא ךאמ ראפ םיא םוק טאנ ףיוא איימש (נ>) :ןהעז טינ םיא ןילא׳ יי] טייה
 םיא טיס דרעו# ןייד ׳יא רע טאוו ע$׳ך םעד ןופ בייל'ןייו? ןעגירטנא ךאמ ןעי מ
 ןופ דנאה ןייד ןופ ןיב־ואטש לא׳ ךיא זא ךיד טעב ךיא' ־■■״ (יי) :םיטפשמ ופפוט
 ןבעל ןניבייא םער ןיא ׳יא קלח רעייז םאמ ך רעטלע רעייז ןופ ץב־ואט?׳ םאמ יד
 ופ ןייז ךיוא ךיא לאו ךיוב רעיי]ןיליפ רד וטפוס ןדע ןג ןיא (עינענראינ רפ ץירי ןופ

 רעדניק ערעייז וצ השורי איל רעגיא ןיזאל ייז נוא רעדניק.םימ טא] ןעןייז ייז איין
 זא םינפ ןיד ןהעז ךיא לערו הקדצ ןאפיג באה ךיא סאע )רוכז םעל טיס ךיא -" <*)
 ץי] טא! ךיא לעמ לאמ טסנעד םיתמה תיחת אוצ ץקעוו רעד ךימ לעמ ךיא

 :הרותה תודוס 'טיט
 רעל ןופ דייר איד טאנ וצ טעריג טאה רע םאמ טכענק םטאנ דזן וצ חצנמל 00חי
 גוא טנייפ ע;יי] ןופ טנעה ח ןיפ ןיזעוויג ליצמ םיא טאה טא;זא גאט םעד הריטי
 :רעקראטש ןיימ טאנ ךד ביל ךיא טגאזינ טאה רע גוא י״י (נ) :מנא,ך םילואט׳ ןון>
 רענירטנא 'ןיימ גי.א שיגטכעע ץימ זיא נוא ץיטש ןייא ימ ךימ טצ#םאוו טאנ ״ 0)
 רע,רעפלעה ןיימ ץוש ץימ םיא ץא ןיצישאב ךימ וט ךיא רפע׳עב ןיימ טאג ןיימ
 ץפלאהינ דלאב ךיא רעמ ביול טימ טאג ץפח אוט ךיא זא יליט (י) :ריס טפלעה

 ח גוא םיוט זופ גאטייונ יד ןעלגנר םודא ךימ טוט םע -"־"י (״) • ד;יין 'עיייח ן,*
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 חי ןושאר םויל םילחת

 לעילב ילחנו תומ ילבח ינופפא ׳י :עשוא יביא
 ישקומ ינומדק ינובבס ירואש ילבח י :ינוחעבי
 עמשי עושא דדלא לאל : אללא יל לצב י:תומ
 שעגתוח :וינזאב אבת וינפל יתעושו ילוק ולביהמ
 יכ ושעגתיו וזגרי םירה1 ידסומו ץראה שערתו
 םילחג לכאת רפמ שאו ופאב ןשע הלע ט:ול הרח
 :וילגר תחת לפרעו דלו םימש םר י :ונממ ורעב
 תשי;בי :חור יפנכ לע אדיו ףער בורכ לע בכריו אי
 יפע םימ תכשח ותבס ויתוביבס ורתס ףשח
 ורבע ויבע ודגנ חגנמ גי :םיקחש שאיז י

 ולק ןתיז;ןוילעו יי םימשב םעריו יי
 ואריו זט :םמהיו בר םיקרבו םציפיו ויצח חלשיו יט
 יי ךתרעגמ " לבת תודסומ'ולגיו םימ יקיפא
 ינשמי ינחק םורממ חלשי *י :ףפא חח תמשנמ
 ץפימ ןיא ןייז ןילעוו םאוו טייל איד ילבח (ו) :ןיקערש יעד ךימ ןעוט תוליח עזןכעלש
 ןמיק סאוו ננולכיורטש ך טרעדעפיג ךימ טאה םע טליגניריג סורא ךיס ;באה םינחינ
 אומ טאנ ןייסאוצ נו'א טאנ ץפור ן*ן ךיא אומ גנייא זיא ריס זא רדב(0:טיומ םוצ
 עגייז ןיא טמוק יירשינ ןיימ נוא לוק ןייס לכיה ןייז ןופ ןדעה רע טומ ןעיירש ךיא
 ןופ טפעפ ד;ורג ך נ'וא דךע יד טךעטיצ םע נוא טסערוטש ם$ן ני.א שעגתו (ח ) * ןירעיוא
 םייג םע יילע (*): סעכ ןיא זיא רע ןעיו ןישיור ןעומ"נוא ץדעטיצ ןעוט גךעב איד
 ם־סש־םר (י) :םיא ןופ ןנערב ןליוק,ןנערב טוט ליומ ןייז ;ופ ר?ייפ נוא זאנ ןייז ןופ ךיורא
 ענייז רעמנוא ליבענא :וא טרעדינינ'פאךא טאה גוא לימיה יד טגייניג טאה רע גוא
 טבעוושיג טאה נוא בורכ טסייה םאוו ךאלס םעד ףיוא ןטייר טומ'רע בכרידאי/:סיפ
 שינךטצניפ םעד טוט רע "*י (בי) :חת טסייה םא\ו ךאלס םעד ןופ לנילפ איד ףיוא
 .ליסיהןופםנעקלאעידרפאווןופשינרטצניפםדלידייבןייז םוראשינעגראברפ ןייז

 ע?יז ןנגאגינ דןר:וד ןניד םיא אייב זיא םאו; 'טכיל איד ןופ הנימ (גי) :םיקחש טסייה םוו
 טומ טאנ נוא םליי(^ :דנייפ ערעזנוא ףיוא ןיליוק ענידךעייפ גוא ליגאה 'ןיקלאץן
 :ןלוק עגירעייפ נוא ליגאה לוק ןייז ןבעג טומ רטשרביוא רד נוא למיה ןופ״ןסעךומש
 םאה נוא םיאנוש איד טיירפש ראפ טאה גוא ןילייפ*ענייז טקישג טאה רע חלע׳י (יט)
 איד ןהעזיג ןייךאוו זיא סעי גוא י״יייי (״>) טלעמוט ראפ ייז טאה נוא ןיצילב ןסא^יג
 ייךשיג ןייד ןופ טלעוו רד ןופ םסעפ דנורג ך טקעלפגא ץראו ו זיא םע נוא רסאיוו ךע$
 גכומא ןייד םימ טעלניג םסאה אוד םיוו ןיעייוו ןופ ץראוט ץהלאפשי־ו זי*< םירך,טאן
 חפ ןהיצ סיוא ךימ טוט רע ןעוכענ ןאטי^ ךיס טאה נוא לימיה ןופ םקיש רגן ח*׳י (*>
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 ןושאר

 וצמא יכ יאנשמו זע יביאמ ינליצי ׳יי :םיכר םיממ
 :יל:ןעשמל יי יהיו ידיא םויב ינומררי טי :ינממ
 ינלמגי אנ :יב ץפה יכ ינצלחי בחחסל ינאיצויו כ
 :י יכרד יתלמש יכ בב :יל בישי;יליז לבכ יק.ךצכ ל
 ידגנל ויטפשמ לכ יכ גכ :יהלאמ יתעשל אלו
 רמתשאו ומע םימת יהאויכמנמ ריסא אל ויתקחו
 :ויניע דגנל ד:לבכ ןרלצכ יל ל בשי -יכ :ינועמ
 םע יכ :םמתת םימת רבג םע דסחתת דיסח םע יב
 םע התא יכ חכ :לתפתת שקע םעו ררבתת רבנ
 ריאת התא יכ טכ:ליפשת תומר םיניעו עישות ינע
 דולאכו רחג ץרא ף3 יבריבשח הי?.
 תלמא וכלל םימת לאה אל :רוש גלדא 1
 ידעלבמ הולא ימ יכ בל :וב םיסוחה לכל את ןגמ

 ע;ייה ןופ גוא ךנייש עקראטש ענייה ןופ ץז ליצה דקמ טו1ן ךז י*־*(") :רעסאוו לה
 ץא רימ וצ ןעמויק םיאנוש איד י^יקי (י־־):רימ ןופ רק,ראשש ןענייז ייז ■ףירא ןעור ד?יפ
 רענהעל ןא ןייא רימ וצ ןעוויג זיא טא;רעבא ךאיבא טאהינ באה ךיא זא גאטיטר
 ¬דיש טעטער ר3ן םאר;ץבאה ריה טוט רע י״ייייי (־):ייז ץפ ץפלאהינ ריה טאה גוא

 ץיש יוו ץטלע;רפ רימ טוט רע ־נל־מ ("־נ:רימ ץא טרעגב ר3ן םתאו; תורצ ענייה ןופ
 םוראוו י־ (נ־) :ןירעק םוא רימ רע טומ דנאה ןייה ןופ טייהגייך םד ייו טייקיטבעריב
 :הרוח םטאנ ןייה ןופ טגילניקג טי;באה גוא טאנ ןופ געוו םער טיהינ באה ךיא
 ץפ יפא טינ ךיא אומ קעזי; ענייז גוא רימ ראפ זיא טכער עיניי; עלא םתאו; ינ (מ)
 בשיי (ה^) :ןנידנייז וצ ןופ ןימיה ךימ וט ךיא ץנאנ םיא טיה ןיב ךיא נו'א ־״יי (יכ) :ריה
 ד;אהץיה ץפ טייהלאלק ןיימ איוו ,טייק_ימכעךיג ןייה איוו ןילאצ רימ טוט טאי
 קנאנ זיא םוי שטנעמא טיה דסח ךיוא וטסוט 'דיסודא טימ ס (יכ) :ץגיוא ע;ייז ןיגעק.א
 ץיד ןיא שטינעמ ץריאלק ןייא טיה ״ (״):ץבאב םייא טימ ךיוא וטסיב טשניד ץיד ןיא
 םיא וטטומ ןישטנעמ ןיעטמירק ראפא טיה נוא ראלק ץבאה ךיוא םייא ויטסוט טסניד
 ץבאה םרו יל נוא ןיפלעק וטסעוו קרא" םתא םד וד םתאו;ינ ("כ) :ןמירק יראפ ךיוא
 ןייה טאנ ,טניל ןייה ןיטכייל טשומ 'וד םוראוו ל'(") :גירע״דינ וטקבאמ ןיניוא עביוה
 ןיפייל ךיא וס ןוחטב ןיידי ףיוא םתאו;ינ (לנ :שיעוטצניפ ןייה גישכיר ץבאה טוט טא;■
 ן;ץךפש ךיא ופ טאנ ףיוא באה ךיא סאוו ןוחטב םעדי םיה נוא תוריח עשיורנ ןשיווצ
 ץטונ 'ןבילטיא ןילאצ? וצ קנאנ זיא געוו ןייז,'טאנ רעד ליה (יל) :רעיומ םער ףיוא
 ךייז ץצישב םאו; עלא וצ רצישבא זיא רע טנאז רע םוי טוט רע ראלק תא דייר םטא;
 טרעייג רפעש? א תא רע וו נוא טאנ רסיוא ■טישלעוויגא ןעד זיא רעיו י (בל) :םיא זיא
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 הי ןושאר םויל םילהת

 ליח ינרזאמה לאה ־ל :ונדרלא יתלוז רוצ יטו ״:
 לעו תמיאכ את הושמ יל :יכרד הטת ןתינ
 הזתנו המחלמל,ירי;רמלס ייל :ינרימיע יתומב
 ךנדכר ךעשי ןנמ א ;תתו* !יתעתז השתנ תשןנ
 יתחת'ירעצ ביחרת יל :ינבךת ךתינעו ינדעסת
 אלו םגישאו יביוא ףודרא יל :ילסרק תעמ אלו
 ולפי םק ולכי אלו,םצחמא ־ל :םתאב דע בושא
 דגרעירכת המ־אמל לת ינרזאתים :ילת תחק
 :םתיטצא יאנשמו ףרע א הזרת? ייב:לף1*־ זיעילת
 סקחשאו ־:םנע אלו ל לע עישומ ןיאו ועשי,יי־
 עלפתיטסקירא תוצת טיטכ חזןינפלע רפעע
 יתעדי יאל םע 'םרג שארל ,וששת'םע יבירמ

 ושחכי רכנ ינב ינודבעי
 " דל •־":םדיתורמסס יתתר ול§י יכנ י;ב ■=:א
 ךבעגינ טאה גוא זפייקראעש טיט טרוגיג דימ טאה סאוו שאנ רד ל״י (ילנ :טאנ רעזנוא

 סוט רע "־■1ם (יל) :םורקב ץנאג המחלמ די ןופ קירמ ןעמוקנ ןיב ךיא געוו ןייט ן׳נאג
 ךימ רע טומ הלודג ןיימיגוא ךיוה ןיימ ףיוא עא ןדניא יד יוו ךיילנ סיפ עניימ ןיכאס
 סוט םתא ןיימ גוא ןיטלאה המחלמ אוצ ינאה ןיימ ןגועל טיט רע יסל־ ("ל) :ןילעטש
 גוא ךימןדישב וצ ףריח ןייד ןבעג רימ טסומ וד ן״י (יל) :ןיגיוב שעתעפוקא ןטעךט
 :םיורג ןילאס ךימ טומ תווינע ןייד גוא ןיראעש רעטנוא ךימ טוט דנאה עטכער ןייד
 סיוא טינ ךיז ץבאה םע גוא רימ רטנוא טילט 'ענייס טיירע ןיבאמ טסוט וד ליייי" (!ל)
 ןיעיירנ יי! וט גוא דניי? ע}יימ ןיגאי ךאנ וטךיא ףייייי ("ל) :ליהענןי עגייש טשטילגג
 ייז גוא חנואוו יי!וט ךיא ־*׳יי" (־ל) :טנעל ראפ ייז באה ךיא זיב קירוצ טינ אייכךיא
 ךיימ טסוטיוד גוא ־ת"" (ם) :סיפ ענייטירעטנוא ןילא? ןעוט יי!ןיימ־# ףיוא טינ ןענאןכ
 :ריט רעמנוא דנייפ ענייט ןעינק ןיבאש טסומ את המחרמ רעד וצ טפארק ןיט־ווג ןא
 רימ וצ ץרא םעד ןירעק םוא ץייאז ייז ןיניעננ ריט וטע אה דניי§ ענייט נ'וא ינ׳" (״־)
 ץבאה אייז גוא ןעיירשיןעוט ייזי״שי(") :.ןידיינש ראפ ךיא אוט םיאנוש ענייטנוא
 אייז באה ךיא ■*״־׳״:(*) :טינ ייז טרפטננן רענוא טאנ וצ ןעיתשייזיטינ ףליהןייןנ
 איי1 ךיא״לעוו ךיידי זיא םאוו ןיסאנ יד ץפ םייל יוו׳מניוו םעד ףיוא ביוטש יוו ןיביו וצ
 ךימ טטלאז אוד ךכלעפ ןופ ניךק> ןופ ןטךיש3 ךיש טסלאז וד ינשלפת (דס) :םיוא

 גפינ איי:ןאןכ יקא םאווקלאפא וזא ע?טאח רקיעמ איד רעביא רט?לן ןייא ץבא©
 וי9יי1י ןיפ ןייעיוא ערעייז'טיט ץרעה יזיט םאוו איד מ*ל (חס) :ןןמ ךירא יקט ץלאן

 אז



 טי חי ןושאר םויל םילהת
 רנ ןתונה חמ:יעשי יהולא םוריו ירוצ ידורבו

 א יביאמ יטלפמ^מתחת םימע רבדיו יל
 הדוא ם לע נ :ינליצת םמח שיאמ ינממורת
 דכלמ תועושי לדגמ אנ :הרמזא ףמשלויי םיוגכ

 :םלוע דע וערזלו דודל וחישמל דסח השעו
 ץ ^ ^ ״ ן • ץ ן ••• • • 4* ן •

 י ? וי • • • ? • •י • •••ו ■ ? ? ? . - ו • ע ?׳•!!? *ו•* 1 • * ןי״שיה ןופ רוכב םער ןילי-צ רד ייר איוו זוז יד גוא ליסיה יד ןופ קמע נ םא רשומא ר־ז לאז רע ן־שסנעס םער םנירעל רומיס רד

 דובכ םידפסמ םימשה בזדו־ךל רומזמ חצנמל א טי
 עיבי.םויל םוי ג :עיקרה דיגמ וידי השעמו ילא
 ןיאו רמ£ ןיא י :תעד התי הלילל הלילו רמא
 םוק אצי ץראה לכב ־י :םלוק עמשנ ילב םירבד
 אתוימהב להא םש שמשל םהילמ לבת הצקבו

 .:הלא ץורל רובגכ שישי ותפחמ אצי ןתדב
 ץאו םתרצק לע ותפוקתו ואצומ שמשה הצקמ י
 שפנ תבישמ המימת יי תרות ח :ותמחמ רתסנ

 "/וז ־־ו*: ז י : ז: ** ז ־ 7:•

 ןישלאה ךימ ןלאז יד רימ ראפ ןנעק״ל דןי.ז ןלאי עדמערפ ך לעפב ןיימ ןרעה ןילאז
 ־חזיןילאזייחימ ץלעוו ןילאז ייז רדניק ערמערפ יד •מ (יס;:ארומ ת©ח© ךלמא רא?
 זיא טביודננוא גיבייא טבער םאנ־חס־גתעטרע עןסאלש ר? ערעייז ןופ ןיטכראפ
 רי© טבינ רע טאנרעד ל*״י'(״) :ןיגיוהרע זיא רעפלעה ןיימ טאנ ןיי©'רפעשאב ןיי©
 :טכאמירע •פל״> (״>):רי©רטגוא רקלעפטכארבינטקגוא רגייפעניימין פ המקנא
 שנעמא ןופ ,ןביוה רעךיקמ ויטסוט םיאנושעניימ ןופ,דגייפעגיימ ;ופ רימ ןנירטנא
 רקלעפ איד ןי־^ימצ ךיד ךיא ביול סרד ל• (נ) :ןייז ליצמ 'דןי© וטסוט טביור טאוו
 םיורג םיא© רע יניול איד זיא םאךרי״> (יס) 5 ©גיז ךיא וט ןמאנ ;יידי וצ גוא טאנ ת
 :גישן> ןטבלאז©ןיי!אוצ דסח טוט רע םלעטשינ'טאה רע טאוו ךל© ןייז וצ ףליה יד

 :גיבייא זיב רע־וניק ע;יד וצ גוא דמ אוצ ' !
 םעדףיוא טקוק םאר רעד (נ) :דמ וצ ג:א:ינ םער ןקראטש וצ חצנמל (ינ טי

 ¬מ ליטיה
 םוצ גאט ץיא
 ו ןעמ טפא#

 ¬יצ ׳ןידייר יי!אייי ךיילכ רזא זיא ל־־ (ה> :לוק ףעייז טרעהינ טינ טועמ יסע ביול טי©
 • ףךאי3 ןע© רדייא רעמ ןיינ םיורא ם© לאז יז זא טלעענ ןייא.טכאמג רע טאה ;וז דד
 -רובל ןייא איוו ןעיירפ ךיז טוט הפיח ןייז ןופ טיינ ׳תחא איוו טיינ ןוז יד נוא'*יהי <0
 ןלגניר טורא ןיד נוא ןוז מ םיורא טיינ לי©יה קע ןייא ;ופ ׳״?״ (0:נעוו ןיא טפייל
 םטא;׳ירי" (״):ץיח ץי1 ןופ ץטלאהע טינ ךיז ;אקז ןע© םלעוו רד ןופ ץקע'עלא ףיוא

 הרית
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 כ טי ןושאר םויל םילהת

 םירשי יי ידוקפ ט ן יתפ תמיכחמ הנמאנ יי תודע
 * תארי" :םיניע תריאמ הרב יי תוצמ בל יחמשמ
 :ודחי וקדצ תמא יי יטפשמ דעל תדמוע הרוהט
 תפנו שבדמ םיריתמו בר זפמו בהזמ םידמחנה אי

*7 7 • • 

 :בר בקע םרמשב םהב רהזנ הדבע םג בי :םיפוצ
 םירזמ םג יי 1:ינקנ תורתסנמ יבי ימ תואיגל גי

 יתיקנו םתיא זא יב ולשמי לא הדבע ךשח
 . . ן ; ; . .. . . ן ז : : * ן י * ־־ 1• י יבל י ןויגהו יפ ירמא ןוצרל 'ויד *:בר עשפמ

 :ילאוגו ירוצ יי הינפל
 • ־: 5 * מ } *־.* 7 :

 : קמחו םנייז קש קד לייםהמ חלפת אך רע.לאז םולשח םח הרצא ;יא זיא בורקא סניז^פנמא קרו

 הרצ םויב יי הנעי ב :דודל רומזמ חצנמל א כ
 .׳*יז ד : 1ד 1: ־־־־. ־ ז : > : • ־ ח• ־ : ־

 שדהמ ז נ :בסעיי
 .. חי-דו1?סיןויצמז

 הנת? י :אלמי ךתצע לכו ףבבלכ ךל קלי .י:הל0
 תודע רטביילגאבא טאנ ייב זיא הרות יד המע נ יד טקיווק רעד יז ןדא? זיא הרוה
 רך טיט יז 'גיטראפ טכעיר זיא טאנ ןופ לעפאב יד יי?• (ם) :דא? ןייא גוילק.םפאמ איז

 (0:ןיניוא ייד גיטכיליטכאמ םג? ראלק זיא טאנ ןופ הוצמ יד ץראה םאד ןנןייר*נ
 גיטפהראוו זיא טא? ןופ םיטפשמ יד גיבייא ףיוא טייטש יז ןייר זיא טא? ןופ הארי יד
 דלא? ןינ ןופ נוא דליאנ ןופ־רניטטולג זיא םב? "י־"" (אי)':טיטפעמ עלא טרעךי?'ןעניי1
 ץיד ןטיה אוצ רהזנ זיא טבענק;'ןייד ךיא וזא םנ(ני) :קינאהיןופ רעסיז זיא הךותייל
 ןופ , רקז ץטיה וצ טייטערפ רעוו גנועב םאו? תוריבג? ןופ' ״*-־ (*) :תוצמו הרוח
 םרעו? גיליווטומ טאוו תוריבע.יד ןופ םנ (יי) :ןייר ךימ ךאמ תוריבע ענעגראברפ
 ךיא רעיו לאמטםנעד',רימ ךיוא ןגיטלעווי? םי? לאז םע טכענה ןייד דיימ רפ ןאטיג
 גאז יד גנוגיליווב 'וצ ןייז לאז םע 1־״ '(*):דניז ליפי ןופ ןייר ןייז דעוו נוא ץנא? ןייז
 :רעפע^אב ץימ טאנ ריד ראפ 'ץראה ןיימ ןופ גנוטץארמ םאדגואיליומ ןיימ ןופ
 םד ןיא ץדפטנע רד לאז טאנ ־ןמי(ב) :דוד וצ גנאזנ םער ץןחאטיש וצ חצנמל (״)כ
 ונילא בקעי״סאוו טאנ ןופ ןעמאן רד ןקראטקיךיל לאז רע זיא נ?ייא םור גאע
 ¬ש לאז ןויצ ןופ ינוא טרא נילייה ןייז ןופ ףליח'ןייד ןקיע לאז רע חלשי (נ):טביילגיג םדז
 יד ןעמיטניימ םאד תולועו תוחנמ עלא ןקניידי? לאז רע יייני (י) :ן?העל 'רןנ?וא ךד
 איוו ןיבעג ריד לאז רע !" (ח) :תונ^ךנ עטעפ איוו טנינעריג ןייזילאז טע תולפת
 ,ןפלעהטטעוו וד זא ן?ניז ןילעוו דימ ■ינ^ (ינ:ן־ליפ רד רעילאז ןטעארט ןיד׳ץלאה ןייד
 :טעבנ ןייד דאנ ןליפ רך לאז טאנ םילגד ד ןנענייצ רימ ןלעיי ןמא? םיטא? רעדוא טימ

 ץפ ןירפטנע םיא טוט ןיטבלאזי? ץיז טפלע!ן טא; זא ךיא סייו? טריעדץציא (י>
 ץיז'
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 םייח -י :זפ תרטע ושארל תישת בוט תובלב
 לודג י :דעו םלוע םימ;דח£ ול התתנ ףסמ לאש

 והתשת
 ר הושת רדהו דוה התעושי

 :טומי לב ןוילע דסחבו ייב חטב יהלמח יכ ח
 ־ זןיאנש אצמת ףנימי ריב* לכל זז^אצמח ־
 םעלבי ופאב יי זזנפ תעל טיא ירונתב ומתיט׳ת י

 ־ : ז: ז.* ז •״ : ״ - : וי• :

 חלא (ח) :ךז טפלעה טגאה עטכער ןייז ןופ טייקראטש םעד טימ לימיה ןימייה ןייז
 רעבא דלעפ ערעייז ףיוא עניזאד ידנואמגעוו טייריליוא"ןוחטב ץבאה עגיזאד ך
 גוא טעינקג רדיג ןנייז ייז הםהי(#) :ןעןא*ן רד רימ ןעדמ ןמאנ םטאנ רזנוא טימ רימ
 ךלמ דר ףלעה טאנ יי (י) :טקראטשיג ךיז גוא ןגאטשיג ףיוא ןנייז רימ ןילאפייו ןנייז
 :ןי$ור םיאי וצ ןעומ דימ םארו גאמ'םעד ןיא ןילעפטנע זגרא לאז אוה ךורב שודקה
 םרו טייקראטשןיידטימטאנ׳יי (ב) :דןדוצ גנאזינםעד ןיקראט^וצ חצנמל (א)אב
 םיירפ רעייז יוו ףליה ןייד טימ גוא ןעיירפ ךיז רע טוט ךלמ םעד טסקראט# וד
 ןופדיירךנוא ץבעגיגסיא וטסאה ןדאה ץיז ןופ םייקלטסולנ םאד תיאת(ג)ךיז רע
 גנו^טקב ןירדעפ םיא טסוט וד יכ (י) גיבייא ןיטימ ראפ טינ וטסאה ןיצפעל עקי1
 ריד ןופ ןיטעבינ טאה רע םייח (.י) :דלא{ ןופ ץורקא פאקי ץי1 וצ טסומ וד 'סטונ ןופ
 תא דוב$ ץיז׳ליינ (י) :הכולמ עגיבייא ץיא ןראי עננאל ןיבעגינ םיא וטסאה ץבעל
 טסומוד יכ(0 :םיא ףיוא ןאקוטסומ טייקךליוו נוא'טייקעיט*ף^יה ןייד טימ סיו־־מ
 : ריד ראפ ןרפ ריירפ םימ ןעיילפ ןינאמ םייא טסוט גיבייא ףיוא ןיזעטנעב םיא
 "ןז#ךעביוא ןיפ דא^ג םך ץא גוא טאנ ןיא דימת ךיז טלעכיז רפ ךלמ יל םוראוו מ (״>

 טעוו
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 בכ אכ.ןושאר םעל םילהת

 ינבמ םיחח דבאת ץרא© ומתפ א- :שא םלבאתן
 :ולכוי לב הטמ ימשלו הער ףילע וטנ יכ ב■ :םדא
 :םהינפ לע ןנוכת ךתתימב םכש וטתישת יכ ־־

 :ךתרובג הרמזנו הרישנ ךזעב ל המת י-
 ״ :לאר&י איד ןים תילג קננאל םזי ןיעכ הלפה ;ייא זיא ר-.םזם רעד

 לא נ :דחל רומזמ ־והשה תלוא לע חצנמל א בכ
 4 ♦י

 ג
 תגאש ירבד יתעושדנ קוחר ינתבזע המל ילא

 תימת אלו הלילו הנעת אלו םמוי ארקא יחל:
 ףכ ה :לארשי'תולהת בשוי שו־ק ההאו י :יל

 ו ומטלפתו וחטב וניתובא תטב
 ו•

 וקעז ףילא
 אלו תעלות יכנאו י :ושוב אלו וחטב
 יל וגיעלי יאר לכ ח :םע יוזבו םדא תפרח שיא

 ¬ו• !. ׳•. לא לג ט :שאר ועיני

 עלא אוצ טנאה ןייד ןיכיירג טעוו שע (<־):ןירעיי םגייגיג טינ דימת רע טעמ
 טסלאז אוד *״-״״ (י) : םיאנוש ענייד ץכיירג טעמ טנאה עטכער ןייד טנייפ ענייד
 ריז לא! טאג ,זגורב טסיב וד זא טייצ רעד וצ רעייפ טימ ןביוא ןייא יוו ןיכאמ ייז
 טבחפ רעייז *יי־ !ייי) :י רעייפ םאר ןנערב רפ ייז לאז נוא ןיבראד רפ ןתאצ ץיז טימ
 נ טייל ןופ רדניק ערעייז ינוא ןריל'ראפ ןיכא© ובסלאז טלעוו רד ןופ רדניק.ערעייז
 ובאה ייז ץטכעלש ריד ףיוא הבשחמ רעייז טיע ןטכארט וצ טגייגיג ןבאה ייז ־־ (בי)

 טםלאזוד ינ(מ) ןאט'וצ ןתיפסיוא טינפדןילאז יי!תובשחמ עטבעלש טכארטינ
 וימיש'וצ ןיטיירג ןא וטסלאז לייפ רעד ןופ רינש ענייד טימ׳לייט ;יוא ץלייטפא אייז
 •יביולוילעמ דימ טייקראמשןיידטימ טאנ יזידבייהרעד "־יי;•") :םינפ רעייז ףיוא

 :טייקראטש ןייד ןגניז ןילע ,ו דימ גוא
 םוראוו טאג ץימ יל" (־):רחשה תליא טסייה טאוו רטז ילכ םעל ףיוא חצנמל (יס בב
 :יתשיג ןיימ ןופ דייר איד ףליה ןיימ ןופ טייוו זיא םע ןיזאל ראפ ףימ וטסאה
 טכאנ אייב־ךיוא ןרעפטנע 'טינ טסוט נוא גאט ייב ץבור וס ךיא טאנ ןיימ ־״■,* (נ)
 רופ ביול יד ןידעה וצ טציז רגילייה וד נוא יי"" (י) :דימ וצ ןינייוזש לטש ץ?.ייא
 1 ז -־' —*.. 4-*4*" *י4* ,4־,״יי ■*״יי ייא ךב (ה) • לאך^י

 גוא טרעכיז רא$
 וראווינ טינ "דיניייז טרעכיזראפ ךייז ייזןיכאה ריד ץא טמערישכ ןרארוייג ןנייז בוא
 שטניעמא רפ״טנעכעריג טינ ןיב ךיא םתאווא יוו )יב ךיא בוא ־־"י (0:םמעש דא?
 יזימ ןהע־ז טאוו עלא לי־ ("נ :קלאפ ןיצנאג םוצ הזובמ ןיב ךיא טייל ;ופ הפ־ק את
 םד טיט 'ןלקאש קיט גוא ןיטעפש וצ ןיצפעל יד ןנעפע ייז דימ ןופ ןיטעפש קוט
 םייא טעוורעיקנירטנא םיא רע יטעמ טאג ףיוא ןוחטב ןייד ףךאמ לי־ (■>:6אק,

 ז .ה •יינ א -

 ךיז ץבאה ייז ןירעטלע ערעזנוא־םרעכיז ראפ יןיז ץבאה ריד ץא
 דעירשיג ייז ץבאה ריד וצ וילא'(י) :ונירבא טקאמיג ייז טקאה וד נ
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 בכ ןושאר םדיל .םילחת

 יחיטבמ ןטבמ תג התא יכ י :וב ץפח יכ והלצ!
 ימא ןטבמיסחרמ יתכלהה ךילע אי :ימאידשלע

 הרצ יכ ינממ קחרת לא בי ן התא ילא
 1 ז

 הבורק
 ןשב יריבא םיבר םירפ ינובבס גי :רזוע קא י
 1 * * - * ל . ׳*>*.־ ־ ז י ז .־ ־־ ^ 1 *

 ־ ? ׳*י•
 םימכ
 גנודכ יבל היה יתומצע לכ ודרפתהו יתכפשנ
 קבדמ ינושלו יהכשי רהכ שבי יט :יעמ ךותב סמנ
 םיבלכ ינובבס יכ יי .*ינתפשת תומ רפעלו יחוקלמ
 רפסא חי :י ילגרו יד;יראכ ינופיקה םיערמ תדע
 ידגב 'וקלחיטי :יב ואלי וטיבי.המה יתומצע לכ
 קחרת לא יי התאו כ :לרוג וליפי ישובל לעו םהל
 ישפנ ברחמ הלייאו אנ :השת יתרזעל יתוליא
 ינרהמו הירא יפמ ינעישוה ע :יתדיחי בלכ דימ

 •• 1־.״

 ךר ךותב ידאל ךמש הרפסא ע:ינתינע םימר
 * |ז_)_: *ז ד ; 1 : *_ז: - ־:_־יז * ־: • -

 ךיוב םעך ןופ רהיצ סיוא ןיימ טסיב אוד יכ (י) :םיא םרעגאב רע םוראוו ןמרישב
 זא ץפ־ואוויג ךיא ןיב ריד ףיוא וילע (אי) :טסירב םרמומ'ןיימ ףיוא ררעכיז רפ ןיימ
 לא (בל :טאנ ןיימ וטסיב ךיוב סלעטומ ןיימ ןופ'שגעפרעדאב ןיימ ןאטטסלאז אוד
 חא םע רימ ןופ טגהא}זיא ןיטסגנא יד ןעד רימ ןופ ןירעמייוו רעד טינ ךיד מז?לאץ
 ליפ טליגניויג םודא ךימ ץ יגאה םע ינינבס (ע) :ריד ןא ר$לעה רערעדנא ןייק.איד 'טיב
 :ןעמונג םורא ךימ ץבאה ןשב ןופ ןסקא עטעפ יד יוו ןסקא יוו ץשטנעמ עקראטש
 :ההמזע רפ טיירש גוא תויח יד טקוצרפ ביילא יוו ליומ רעייז טנפעג ץבאה ייז יי״ (•^)
 עלא טיירפש ראפ ןיראווג זיא םע בוא רעסאוו יוו ןסאג רפ ןיראוויג ןיב ךיא״טינכ (ים>
 ןףאה ץימ זיא וזא רעייפ ןופ טייג וצ סק;אוו יוו ץראוויג זיא ץראה ץימ רנייב ע;יימ
 ץימ ינוא חכ ץימ ןבראשא יוו ראל זיאיסע *ע <*):םירעדיג'עניימ ןיא קגנאג וצ
 מ (ח) :ןדעזךימ וטסומ בורג םוצ גוא רעצ ראפ קאבניק םוצ טפעהאבזיא גנוצ
 עטכע־ש ןופ גנולמאיז דפ ןייא טניה יוו עןייב עכלעזא טלגגילנ םורא ךימ ןבאה םע
 :רי^מ״ןיא ביילאיייב איוו וזאיןנייז םיפ בוא םנעה עניימןמוגיג םורא ךימץבאד
 ןנול ןעומ ייז רעבא טייקרעגאמ תיכחמ רענייב ע/ימ עלא ץלייצ ןאקי ךיא י"" 04
 *ץוא גוא דדיילק עניימ ןריימ וצ ךיז ןשיווצ ןעוט ייז יקלחי (םי) :תורצ עניימ ןהעז גוא־
 רעד טינ ךיד טסלאז טאג וד גוא •יתאי(כ) :ילרוג ץפראוו אייז ןעוט גגודיילק יא ץימ
 דךעווש רד ןופ ליצמ ייז ■ילייה (*כ) :לייא ףליה ןיימ וצ רקראטש ץימ׳דמ ןופ ץרעמייו*
 :המשנ עגיצנייא ןיימ םנוה ץיא אוצ ןיברגיג ןנייז םאוו טנעה ע5לעזא ןופ בייל'ןיימ
 זםסאר םאל היח רד ןופ רןךע!ד ך ןופ בייל ןופ ליומ םעך ןופ רימ ףלעה ינממה (בכל

 •רימ
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 םיילהת
 בקעו ערז לכ והוללה
 אל יכ הב :לארשי ערז לכ ונממ ורונו והודבכ
 ונממ וינפ ריתסה אלו"ינע תונע ץקש אלו הזב
 בר להקב יתלהת דןתאמיכ :עמש זילא ועושבו
 ועבשיו םיונע ולכאי" :ויארי דגנ םלשא ירדנ
 ובשיו ורכזי " :דעל םכבבל יחי וישרד י;אלהו

 ספא לכ יי לא
 ולכא ל :םיוגב לשומו הכולמה י;ל יכ טכ :םידג
 רפע ידרוי לכ וערכי וינפל ץרא ינשד לכ ווחתשיו

 :רודל ינדאל רפסי ונדבעו ערז אל :תחה אל ושפנו
 :השע יכ דלונ םעל ותקדצ ודיגיו ואב;בל

 :ביהוע ןיפ ןעייג שיעשמ םיא ט.ד י״6*ו גיא ןדמ וצ םוי שאהינ םינ םה רע ןגאו תרד דלאיו ןיא םגאמ ךלמה דוד טח דוסמ ז3ן

 תואנב ב :רסחא אל יער ץ ךתל רומזמ א מ יסוי
 — •• •*1 • ישפנ ג :ינלהני תוחונמ ימ לע ינציברי.אשד

 ייועיווצ ־חירב עניימ וצ ןעמאנ ןייד ץליייז רעך לעיו ךיא •יי"" (״) • שרעפשועיג רד?
 רדניק יד םיאי שבימ ענישכראפ םשאנ יד י׳יי (ינ) :ןיביול ךיד ךיא לעיי ננ.ולו?אז ןייא
 יב (חנ) :רארשי ןופ רךניק.עלא םיאי רפ ךייא טכראפ נוא ךילךע םיא טלאח בקעי.ןופ
 דאמורא םד ןויפ יירזציינ םד שבאמיג גידריוושוא םינ שאה רע ןעיוויג הזע? שי? שאה רע
 שאנ וצ"ןעיירש שוט רעמערא רד ןעוי נוא םיא ןופ םינפ ןיד ץגךאב ראפ טינ טאה נוא
 גנממאז ןייא םיתג ןייא ץזעיווצ ץילא ריד ןופ זיא בימ ץימ וייי״י (ינ) :ץרעה רע שוט
 ץלעוו עמורפאיד *י"("):עג־שכראפ ששאג ראפ ןילאצב ךיא לעיו םי־ודךעניי©

 דע-יא ןיבעל לאז םע רששלאפ ענייז טאנ ץביול ןילערו "!ןייז טאז ןילעוו גוא ;ימע
 ריז ןילעוי נ'וא רעדנואוו י עלא קקניידיג ןילעוו אייז יי־ח ("נ) :גיבייא ףיוא ץיאה
 ןדוב ךד ןילעוו ייזינוא טלעוו רצנאג רד ףיוא ןניואוו םאו)עלא טא)וצ ץרעקמוא
 :וא הכולמ יד ויא שאנ וצ םוראוו ■־ (ט) :רקלעפ עלא ץפ תוחפשו? איד ריד ראפ
 שייקטעפ םאר ראג ןיסע ןעלעוי אייז יל" (לנ :רעקרעפ עלא רעבי א שגישלעוויג רע
 רעדןיא ןתעדינ םאוו עלא םיא ראפ ממנק> ןילעוו םע ןק,נאל ץלעוו ?זא דרע רעד ןופ
 !עוש םאוו םרי בינ םאר ־יי ("ל) :עשר ןופ שפנ םאך ןיבעל ןדאל טינ טעוו טאנ .דרע
 רלעוו ייז״בי (בל):םישעמ םטאנ ןופ רוד ןירעדנא םוצ ןירייצ רד ץלעוו ןניי דימת םיא
 שאה טאנ זא ןירעוו ןיראביג ןייעיו םאר םימ יל וצ ןילייצ רעי ןילעוו נוא ןעז?וק

 י :ןאשיג רדנואוו עכלעזא
 חיימ (נ) :שנפרעיאב יייק םא טינ ירימ שיייג םתד ךזייפזן> ןיימ זיא שאגתומזמ (״)גכ
 <־•׳־ (נ):ןריפ דזימ רע םוש רפאוו ליטש ףיוא ןעור ןינאמ ךימ רע שוט זאד? שוג ץא
 ןייז ץגעיי ןיפ נעווץט?עך ןיא ןריפ ךדכ שוט רע ץקיורקי רעל רע טוש ליד ץי©

 ד*מאג
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 ןושאר םא םילהת
 מ סגל :ומש ?עמל קדצ ילגעמב ינחני בבושי
 ידמע התא יכ ער אריא אל תומלצ איגב דלא
 ינפל ףירעת -י :ינמחני המה ףתנעשמו ףטבש
 :היח יסוכ ישאר'ןמשב תנשד״יררצ דגנ ןחלש
 תיבב יתבשיו ייח ימי לב ינופדרי דסחו בוט ףא"י

 ־םימ; ףראל'יי
 *ןעיו תובא תוכז ןי• נ וא ןמחו ןראנ ןגאידו ןייז ןוס ןדעה ו1 םיאלאז י׳שח זא קיז ללפתמ לאי דןז ן^נעמ שד ם ?רעל רומזמ דד

 יבשיו לבת האולמו ץראה ייל רומזמ דודל א דכ
 :הננוכי תורהנ לעו הדסי םימי לע אוה יכ ב :הב
 יקנ י י :'ושךר םוקמב םוקי ימו יי דדב הלעי ימ ג
 אלו ישפנ אושל אשנ אל רשא בבל רבו'םיפכ
 הקלמ : תאכ הכרב אשי ח • המ־ןטל עבשנ

 :ועשי יהלאמ
 םלוע יחתפ ואשנ־ח םכישאך םירעש ואש • :הלכ
 זוזע ןי רובבה ךלוכ ~ דנ ־•:ריבכה ־ןלכ אוביו
 ץךוןצני6 ןיא ןייג דקוא וט ץא ןעון ״ (י; :החגשה ןייז ןירעוו ראוויג לאז ןעמ ןעמאנ
 וד םאיוי טח ןיידתימ םימ טסיב וד םוראוו ץכעלש רא? טינ דקמ ךיא טכראפ לאט
 ןקמ ןעוט אייז רעךיוו רימ טספלעה נ1א ךימטסנהעל ח טאוו גוא ךימ טספארטש
 ע;ייס קגעקטנא סבוג ריט טטי;שיטא רימ ראפ ןייטכיר ןא טסוט ויי״י (״):ןטםיילט
 ןיי׳כ׳ךלקא ץדאוצ טבלאזי; ךיט טסאה וד דובכ ןיימ ןהעז 'ןילאז ייז רענידיילאב
 קיס ןופ גאב ערא ץגאן דקמ טוט טאנ ןופ דאניג גוא סטונ'ריא; ו" (יי) :טאז זיא םוב

 :ןימי"{ עגנאל אוצ זיוה םטא;ןיא ןעציז לערו ךיא נוא קבעל
 ןמיז םוי יד נוא טלעדו עצנאג יד גנוליפרד ריא גוא דרע יד זיא טאנ וצ.דודל (>)דכ
 רע טא.ל ןיבייט ייכ׳טםעפ דנורנינ יז רע טאה םימי יד 'ייב רע ןעד ־־%):ריא ןיא

 תיב םעד.ןיא זיא םאן נךאב םטאנ ףיוא ןיי;וצ יואר זיא רעיו ־־ (נ) :טצעזיג טסעפ יז
 רעוו יק>(י) :שדקמה תיב קאטראגילייס קי{ףיואקיטשוצרעהגרעוי גואשדקמה
 ץואווזנ׳יג טינ טאה רע טאוו ץראה ראלקא טאה גוא לזג ןופ טנעה ענייר טאה םע
 :ץמייל קי{ וצ המלמ שלאפ ןיראוושינ טינ םאה גוא טא;טגאז םדירימ ייב שלאפ
 קפ דאנג קבאה טעוו עא גנושטנעב ןייא ןמענ אוה ךתב טאניוופ טעוו רעד "־■י <״)

 ^4 44 44%*. 44* 44 ^ ^4444    ! . .7 . . ׳ 1* ?

 — *"-1 ^ ~ ד :ד ד - 1־7 ׳י י ״ ; *יי " '"׳ ♦ ו־ " ^ \ ץ

 ראג םאוו ךלמ רעך קמוק טעוו ם*? גרא גיבייא ןופ ןנייז םאוו ;יריט יד ןיביוהיג היוא
 טא{ רקראטש רךדוב$ה ךלמ רעד סאד זיא רעוו *(״) :סיאוצ רעהגדובכ רעך
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 יחתפ ואשד

 הכ דכ ןושאר םוא םילחת
 םכישאר םירעש ואש ט :המחלמ
 .דז אוה ימ

 _ יו_ו מ־וו ו תואבצ יי דובכה
 ז ו"•"" ד ־־

 .ךרבת־1 ץמחו ק* ץד^פנרס

 יתלטב ךכ אלא
9 

 יביוא וצלעי לא השובא לא
 היכ־וך י ססת םידגובה ושבי ושבי.

 יכ ינדמלו ךתמאב ינכירדה ׳י :ינדמל ךיתוהרא
 רכזו :םויה לכ 'יתיוק ךתוא יעשו יחרא התא
 ירוענ תואטח י :המה םלועמ יכ ךידסחו יי ךימחר

 ־ * '■ ־ ד 1•״ ד ^ " | א': ד ־ד־ 7: 11*.•־!־

 ׳לרכזףדסהכרכזת לא יעשפו
 רדב םיאטח הרוי1 ןכ לע ;י רשיו בוט ח1 :'יי

 לכי י ":וכרד םיונע'דמליו טפשמב םיונע ךרדי
 ד . : - •ז ־: ־ • *ז : • ־ •ד ־; | ״ :־

 - 1—■ ן ^ י*■ ■י ז• ז• ז
 ן : ן ־ 1־ : ז ׳ר־

 •• יי^ 4 • רז ויתדעו ותירב ירצנל תמאו דסה יי תוחרא • § י• • 1

 הז ימ . _ יי'ךמש ןעמל ^
 ש*יוהרעי־א ףיוא טבייה ״־׳ (ם) :המחלמ רובגא זיא טאוו שאנ רעןנראטש לע ד
 שעוו םע םוראוו גילייה גיבייא ןנייז טאוו ןיליש יי ןיביוה רע ך טרעוו בוא ןיריט ריא־
 ךלמ רעך זיא רעוו י־ (י) :רובב רעל,רעהיג םיא וצ טאוו ךלמ ירעל ןעמיק ןיידא
 :גבייא ףיוא ךלש רד זיא ץטנואינוא םיכאלמ יד ףיוא ןביוא טשךעה םוו שאנ דובבזד

 רעקיז ר© טאנ ריד ףיוא יהו" (נ) :ץבייהלע ליי!ןיימ ךא וט טאנ ריד וצהורל !יי) ,רב
 ףיוא דנייפ עניימ קיירפ טמ ךד ןלאז םע'ןירעור טמעש ר? םינ לאז ךיא ךימ ךא
 ץלעיי אייז ךרעיי טמעש ראפ טינ ץלעוו רידי אוצ ןיפאה טאוו יד עלא ־נ (!):רימ
 וימי (י) :באה ־ךיד ןופ גידייל עדדנא ןינאמ טאוו רןקלע9 איד ןירעוו טמעש ראפ
 ךיפ ךמ ךאמ '"•"י 00 :ךמ ןידעל ןינעטש ע ;ייד נוא'ןיזןיוו ךמ ךאמ ןינעווענייד
 ףליה ןייד וצ רפלעה ןיימ טאנ טסיב וד םוראוו ךמ ןידעל גוא טייהראוו ע/יד טיט
 דא;נ ןייד נוא טייקמיראב רד ןיי! טאנ ק;יידיג י־י (י) :נא'ט ןיצנאנא ןיפאה ךא וט
 רעדטינ וטטראז שנעגוי ןיימ'ןופ דניז איד (ז) :גיגייא ןופ ךאד זיא םאד'ןעץ
 םיי טייקטוניןייד ןינעוו ןופ םידסח ענייד טיט ןעהניידינ ךמ שטלאז הקד ןיי!יוו 'ןגאט

 ןיליפ טנאמ רע וידי' (•):נעוו ןיטוג םוצ ןילעק,םוא ךז ןילאז יי!ע;ךניז יד טןמרעל
 ןיי] ץאיןייג ןילאז יד ע;יםוםעד יד טנירעל נוא 'טייק_יטבעךי; 'ןופ געווןיאעמורן יד
 ןיטיה טאוו יד וצ טייק_יט?הראו'ו נוא דאנג שימ זיא טאנ ןופ ןגעוו ך עילא ינ (י) :געו>
 םיורג רעייז זיא טאוו שא;ןעמאנ ןייד ןינעוו ןופ !"י (יי־) :הרות ןיד גוא תירב ןיי!

 * וטכלאז
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 ט הכ ןושאר םויל םילחת
 בוטב ו^יפנ *:רחבי יקרב ונרוי ;ארי שיאה
 ותירבו ויסחיל ע דוס יי ץלא שרל וערזו ןילת
 תשרמ איצוי אוה יכ ל לא דימת יניע יט :םעידוהל
 תורצ יי :ינא ינעו דיוד יכ יננהו ילא הנפ *:ילת
 יינע האר " :ינאיצוה יתוקוצממ ובירחה יבבל
 ובר יב יביא האר טי :יתואטח לכל אשו ילמעו
 לאינליצהו ישפנ הרמש כ ן ינואנש סמח תאנשו
 חןיתרק יכ ינורצי רשיו םת אכ :דק יתיסח יכ שובא

 * ־1־ • /^•״ ז : • •״ • •ד •• : :ויתורצ לכמ לארשי תא םד־ולא הדפ בב
 ו ח?״ם עמבע# ןיס םרמךורע ךד םאה ךלזנינ דזן ךו םל** ־ח ־יוסימ דד

 ייבו יתכלה ימתב ינא יכ יי ינטפש דודל א וכ
 יתוילכ הפרצ ינסנו יי יננחבבהעמא אל יתחטב

 - : • ז ןז ^״־!ז: דיז : 7 : *.״ • : •־ 7 >

 ;ןך•• • * • • ן• • • • • •• ••ן•• • 1 • • •• • • • •י חותמאב יתכלהתהו יניע דגנל דודסח יכ ג :יבלו

 :אובא אל םימלענ םעו אוש יתמ םע יתבשי אל י
 7_• 7 ך~ • : :<*> 7 - :_• * : 1־ 7_

 םאמ טיטנעמ רעכלעמ י־־ (נ>) :ליפ ןנייז ייז ךירא ןעמ דניז עניימ ץבעג ראפ וטסלאז
 םיוא ןיז יטאה רע סאמ געוו ץפינ םיעד ה׳ב טאנ םייא םנדעל 'טאנ ראפ ןיז טכריאק
 רד;יק ענייז ג״יא רבק.ןיא ןניטכענ רביא ץפונ טיט םעוי בייל ןייז יי״ג (גי) :טלייוו רעד
 ץקיעלפטנא טאנ טכאמ ןיכאז עניטלאהב ייד י* (יי) :טלעוו רד ףיוא ןייז חילצמ ןלעמ
 יגיי (*):י ןייטימ ןיכאמ ייז לאז רע ןזעמינ תירב תרוכ י־שה םאה ףיורד עמורפ ענייז וצ
 :סיפ עניימ ץענ רעד ןופ םיוא טהיצ רע סוראמ טאנ אוצ לאמ עלא ןנייז ;יניוא ענייט
 תייז(יי) :םורא גוא דנע לע ןיב ■ךיא סוראמ דןימ גילעז םייל גוא רייט וצ ךיד רעקה״(״)
 "ס (חי) :םיורא יימ יצ ןיטסגנא ענייט ןופ ץטיירב ןיז ןעוט ןיצ־ואה ןיימ ןיא תורצ יד
 ח״י (")הניז ענייט עלא ףי^א רימ בינ רפ נוא טייקידימ ןייט נוא טייקטייא ?ימ העז
 ןןעוינ טלאמ ןיא יו)ןיילנ רביורא ןופ טשאש־דנייפ גוא ליפ ןניי!טנייפ עניימ העז
 םינ לאזיןיא ליעמ ןימ ייז גוא בייל ןיימ טיה (ר) :דנייפ ןימ ימ ץבאה ןלזגא
 גוא טייקצנאג םד םית (״;:ר>ך ןיא טציטיב ןיט באה ןיא'םאמ ןדעמ טמעטי ראפ
 חר*(ננ) :יריד וצ ףאה ןיא םודאמ ןיטייה ןיט לאז חא ריט ייו םמ טייקיטראפטנעך

 :ץטסגנא עלא ץפ ץיזוי איד םיוא זייל םאנ י
 באה טאנ ףיוא טייקצנאנ 'ןיימ ןיא ןייב וט ןיא סוראמ טאנ ןימ טפ&יטהודלס•)וב
 גוא טאנ ןימ ןוז רפ י״מ (נ) :ןט׳טילג םיוא טינ ןימ ןיא לעמ טרעכייז רפ ןימ ןיא
 ענייס ר? חא דאנינ ןיד םוראמ ינ (>)':ץראה ץיס נוא ןדינ ענייט רעטייר ןיט בורב
 טימ ןעקעזיג םינ ןיב ןיא אי (י)':דיטת טייסראמ ןיד טימ ןייב ןיא איוט םורד ןיניוא
 ןיא אוט רתסב םיער םיטיעט ןעומ םאו; םיייל ענעטלאהב טינ גוא םייל עןקלאע

 שיר י י לסיי



 מ וכ ןושאר םויל םילחת
 ץחךאי:בשא אל םיעשר םעו םיערמ להק יתאנש-י
 לוקב עמישליתלוהבזמ תא הבבסאו יפכ ןויקנב
 ןועמ יתבהא יי ח :ףיתואלפנ לכ רפסלו הדות
 םע י ףסאת לא ט :ףדובכ ןכשמ םוקמו ךתיב
 םהידיב רכיא י :ייח םימד ישנא םעו ישפנ םיאטח
 ינדפ ךלאיימתב ינאואי :דחש האלמ םנימיו המז
 :י;הרבא םילהקמב רושימס הדמע ילת בי :יננהו
 יממ ייח זועמ יי אריא יממ יעשיו ירוא יי דודל א זכ
 ירשב תא לבאל םיערמ ילע ברקב ן־:דחפא
 ילע הנהת םא'ג :ולפנו ולשכ המה יל יביאו ירצ
 תאזב המחלמ ילע םוקת םא יבל אךיי אל הנחמ
 שקבא התוא יי תאמ יתלאש תחא י :חטוביינא
 ן" - < ד: ־ו :_־: ־ *— -ו זז: •• : • ! • רלבלו יי םענב תוזחל ית ימי לב •יתיבב •תבש
 טיט בוא עגיטפאהקלאש ןופ גנזלמאז וייא םאד דעי? באה ךיא י"" (ח) :קמוק טינ
 ןנייז ייז דנעה 'ע;יימ טייקנייר'טיט ןשאוו וט ךיא 1׳״״(!) :ןציז טינ ךיא וט םיעשר
 טרייונ״רעד םיוא ט םאה וד טאוו הביט ןייד ןעלבניר םודא וט ךיא גוא !ךלזג ןופ ץיר
 ןנעהב ןיבאמ וצ גנוביול ןופ לוק ץיא טיט טייל עלא ןידעה ןיכאו? וצ יי־״ל (י) :טא;
 םאדביל באה ךיא טא; * (״):רך;ואוו ענייד עלא ןילייצרל וצ נוא םיסנ עניידטייל
 טינ טסלאז אוד י• (■) :דובכ ץיד ןופ גנואור םד טלא םאך'גוא זיוה ןייד ןופ גנוניואוו
 ןשטקה איד טיט ץינ םיואטיג לאן ןיבעל ןייהשפנ ןייה טייל עגידניז טימ ןאמ ןייא
 רעייזנוא ןקנאדי;עטכעלש זיא יי!יי? םאו;י״י (י) :י טולב דלושיךיז ייב ץבאה םוו
 ךייט ז״ייל טייקצנא;טיט ןיי;דימת וט ךיא נוא יעייסיי):דחוש'לופ זיא דגאה עטכער
 ןיא טייקיטראפ טכער ץא ןייטש טוט םופ ןייה •י׳" (־י) : ךיה גילעזטייל נוא םרא

 :ןיביו״י טאנ ךיא אוט גנולמאז ןייא
 ךמעוו רפ רפלעה ןייה נוא רעטכייל'רעד ןייה זיא טאנ ,טגאז ךלמה דוך.דוהל ׳.יסט
 ךיא ראז ןטעוו ריפ ןיבעל ןייה ןיפ 'טייקראטש םאד זיא טאנ ,ןיטכראפ ךדנ ךיא לאז
 עגיימ בייל ןיימ ]יסע וצ ע?כעלש ןנהע';יג ריה וצ ןעוט םע זא בייקב (ג) :ןטנראן ךיה
 רא? ןילאפיג ןנייז נוא ץראווי;טליביורטשיג ןניי!אייז טנייפ ע;ייה בוא רעקדיילא?
 ןעיו ץראוד ץימ ןיטכראפ טינ ךיז 'טוט תוליח רימ ףיוא ןעיור טעוו םע ןעוו ־" (ג) :ריה

 רעיכיז ראפ זיא טערגיןביוא םוד םעד טיה ׳טיירטס ץיא ןייטש ףיוא דיה ףיוא םעוו םע
 ץא ןיעיז ןאט לאז ךיא ןמעב ךיא ומ םד טא; 'ייב ךיא טעב סנייא "-י (ך) :ךד? ךיא
 טאנ ןופ סייהסיז רעד ןיא ןהעז וצ נאון םבעל ןייה ערא שדקויה תיב ץא זיוה םטא;



 םילהת
 יתיתפ! .דער םויב ובסב יגנפצי יכ ה :ולכיהב

 ישאר םורי1 התעו י :ינממורי רוצב ולהא רתסב
 * 1ד ד

 ןיורת יחבז ילהאב החבזאו ;תוביבס יביא לע 1
 ןחן א־קא ילוק יי עמש י :ייל הרמזאו הרישא
 15בא : קנפ תא ;ע שיקב יבל רמא ףלח תטעו

 ו־וזע ףלבע ףאב טת לא ינמו:
 יבאיבימעלו •ה״אינבזעתלאל•:שמהלא תרד
 יתנו ףב־ח י ינרוה -" :ינפסא•ינובזע דגס

 שפנב יננתת לא - :ךרש ןעמל רושימ הראב
 אלול יי :סמה תפיו רקש ידע 'יב ומק יב ירצ
 הוק יי :קיה ;•־אב .ץ ביטב תוארל :תנמאה

 ־ :לא הנקו ףבל ץמאנו קזמ : לא ״ י
 ץא ץטלאהב ןימ טוט רע קד מ (״) :לכיה ןייז ץא תפ םנעקאמ עלא ןמוק וצ בוא
 םיאנוש יד ןופ טכעלש זיא רימ ןעיו גאט ןעטכעלשא ןיא טנייפ עגיימ ראפ רירייב ןיין
 ףיוא ןביוה רד וץמ טוט רע טרעצנ ןייז ןופ שנמלעהב םד ןיא ץמלאהב ןימ רע טופ
 ןופ ץפלאהינ רימ טאה רע זא טקה בוא התעו (ו) ♦ םיאנוש עגייש ראפ ץימש ץכיוהא
 רימ םתא קקז םאוו טקפ עקש ףיוא פאק,ץימ ןיבייה ־ועד ־ףיז טוט תומחלמ איד
 ץא תונברק״ץטבעש לעוו ןיא נוא ,ןיטלאה טינ המחלמ ןייקרימ טיט ןיוש ץלאז ייז
 ןיא בוא ץביול וט ןיא רפוש ןופ גנולאש טימ גנוטכעש שדקמה תיב ץא טלעעיג ץין
 גרעזמייל גוא ריד וצ ץפח ופ ןיא 'םיזו לוק ןייש טאנ וצירעה >״״ (.ל:טא;וצ:ק;ניז ופ
 לארשי אוצ טגאז י־שה ץראה ץימ טגאז טא; ריד אוצ וי (ח) :רימ רעפפנע גוא ןיש
 רפ ןייטש אוצ רעגנ גוא וזא וט דןד ןיא בוא רימ רפ ןייטש וצ טיועגב נוא טשראפ
 ןראצ טיש ןדיינ טינ טסלאז וד ריש ןופ םינפ ץיד ןיטלאהב םינ טפלאז ת י" (ם)' :ריד
 טסלאז וד קווינ רעפלעה ;יימ רימתן ןאד טסיב וד'םיאנוש עקש 'ראפ סכעמ ןייד
 ןימ ץבאה רטימ גוא רטאפ ןייש םתאו;•נ (ל :רפלעה ץיש טאנ ץזאל ראפ םינ ןיש
 געוו ץידטאג ריש זייווי־ייי (יי) :ןמוניגקרא ןיז וציןימ םאה טאג גוא ןיזאל ראפ
 :ץכעלש ןייש סיוא ןהעז םוו רהעז ןא;ענייש ןגעלו ןופ בערו ןכייילנאיןיא ןימ ריפ גוא

 ףיוא זיא םע טנייפ עקש ןופ ץריוו ןיא ןתפפ?ע רביא טינ ןיש ססלאז ת לי (ני>
 ןיא לידו טינ קוו יליל (יי):ביור ץפ ןידייר םאלו תודע עשלאפ ריש ףיוא קנאששיג
 טייקטונ םע־ד ץא ןעהעז וצ יישה ףיוא םאהיגיןוהשב ןייא באה בוא טביירגינ באה
 םגאז "יק (יי) :ץפלאהינ ריש סאק םאד לארשי ץרא ןיא ץבעל ןיפ דנאל ץא טא;ןיפ
 ץעקראשי? ןד לאז ץ־ןאה ןייד נוא ןיד קראטש טאג אוצ ףאה ץבילטיא אוצ דה

 : טאנ אוצ ץפאד ומסלאז טייקראטש םיתג םימ י
 דודל ' י1
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 א ודכ

 טכ חכ ןושאר םויל ם ייהת
 * גחו ןדסס ןיא ןיי! 9 ןיוולמ םדז לאז י־״מיה זא ץשםנעסא ־יו* חלשתא זדז דוסמ ־ועד

 ■ז /*ר יד -דדי
 ן • |'י״ • — ••• •• — • ץ| • •• ץ• ן ץ״ •• • ץ • 71 : •/ ז: 1 ו*.*

 • ע • י • 1 • • .יו• • י• ♦ ^ • 4 ##•1• •• §— • • # • 1#י • • • ••• •• עמש ב :רוב ידרוי םע יתלשמנו ינממ השחת

 ריבד לא י־ח יאישנב ךילא יעוש? ינונקת לוק
 ןוא ילע^סעו םיעשר םעינבשמת לא ג :לושדק
 םהל ת י :םבבלב הערו םהיער םע םולש ירבד
 םהל ןת םהי¥ השעמכ םהיללעמ ערכו םלעפב

 לאו יי תלעפ לא וניבי אל יכ ה :םהל םלומג בשה
 עמשי יכ יי ךורב י :םנבי אלו םסרהי וידי השעמ
 ^ • ץ • 1 ץ •• • • • ••״•••• ך• •• •• י•

 יתרזענו יבל חטב וב ינגמו יזע יי י ינונחת לוק
 תועודי זועמו ומל זע לח:ונדוהאדישמו יבל זלעיו
 תא ךרבו ךמע ^רא העישוה ט : אוה וחישמ

 :םלועה דע םאשנו םערו ךתלחנ •
 1* ~ 7 • • •• • ו^• ^ •

 :הרשע הנ1םש תלפה ןופ תיכרנ ־ד ץנעה ה״יית סש ־עד לאמ ;עימכבא םיישט• ר'£זם םעד תא

 יי
 ווחתשה ומש דובכ ייל ובה ב :*עו דובכ

 ד ־־ : ״ * : :7־־״ 7 ^ 7 7

 ןעיו ץגייווש טי4 טסלאז וד רעפעשב ץימ ץפור ךיא אוט טאג ריד •וצ.דודל (א)חב
 ץא ןדערי;םאוו איל טיה ץכילגיג ץועיו ךיא לעיו ןיגייווש אוי הלילק טסעוו וד
 ךיא זא ןעייכש דיל אוצ אוט ךיא זא טעב ךיא םאוו לוק ןיי© וצ רעה עסשי (ב/:בורג
 ךימ טסלאז וד לא (נ) :ןאט וצ הלפת ץילא" ץעלייזד ןייד וצ טנעה עגיימ ףיוא בייה
 טימ םולש ןילייר ייז טכער םוא ןקרעוו םאוו יל טימ נוא םיעשר טימ ןגואוויג טינ
 ביג ןת (י) :רעצרעה ערעייז ןיא ןע;יז ןיא ץכעלש ץבאה גוא דגיירפ עטוג ערעייז
 םימ ץכעלש ןעוט אייז איוו וזא םישעמ עטכעלש ערעייזיוו גוא קרעוו ערעייז יוו׳ייז
 אייז םוראוויכ (׳י) :טהיקייז טאוו טלאצי4 רעייז םוא אייז רעק ייזיביג טנעה ערעייז
 וצ אייז רעי לאז.דנעה עגייז ןופ קרעו)יד גוא טאג ןופ קרעוו יל)ייטש ראפ טינ ןיליוו
 (ופ לוק םד טרעהיג טאה רע זא טאג זיא טביוליג ךייב (י) :ועיוב טי;'ייז לאז גוא ןיליפ
 טרכיז רפ זיא יסיא ץא רעצישאב ןייה גוא רעקראטש ןייה זיא טאנ יי (י) :טעביג ץימ
 ןופ ינוא ץראה ןיימגיטסול זיא םע ץראוייג ןיפלאהיג םיאךלוד ןיב גוא ץראה ןיימ
 גוא לארשי ך וצ ייז וצ טייקראז״שא זיא טאנ *'(״/:'ץביול םייא ךיא וט גגאזיג ןיימ
 גוא לאר^י קלאפץיד ףלעק^ה (ם) :י״שהרע זיא ןטבלאזיג ןייז ןופ טייקראטש

 "י:גי^ייא זיב ףיוא איי$ בייה גוא אייז זייפש גוא קלאפ ןייד שטנעב
 םניימסד עקראטש'ד !יפ רדניק ריא

 '1 ץלא
 טיירנ
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 ל טכ ןושאר םויל םיליהת

 דובכה לא םימה לע ץ לוק י :שיק תרוהב יק
 רדהב יי לוק הקב ץ לוק י :םיבר םימלב ל םיערל
 ןונבלה״יזרא תא יי רבשיו םיזרא רבש ילק"
 םימאר ןבלמב ןוירשו ןונבל לגע'יטב םדיקייי י

 לחי רבדמ לזד י לוק ״:שא תובהל בצה י לוק י
 תורעיתשחיו תליא ללוחי יי לוק *־ :ישדק רבדנל
 בשר ב!ל'לובמל ־יי י ־:דובכ רמא אב ולכיהבו
 תא ךרבי :ןהי ימעל יע :״ :םלועל ךמ י

 :םולשכ ומע
 ינש םויל

 ן נ״הונו אוד קפיק ןרו ואד וצעיו דע םאר םך*מ ו״ח שאח רע קרו קשפנעפ םער שסיירש ר׳ס׳מ רוח

 י ב :דודל יתיבה יתכנח ריש רומזמ א ל
 יתעוש יהלא יי ג :יל יביא תדמש אלו ינתילד יכ
 ינתייח ישפנ לואש ןמ תילעה יי י :ינאפרתו ךילא
 :ושדק רכזל ודוהו וידיסח ייל ורמז ה :רוב ידרימ

 :| ד ״.*•״• ג : *ז • ־ד ד - : ־ * :ז •

 םימ טאג וצ ץקוב ךייא םלאז ריא ןעמאג ןכילרעה ןייז רא$> טא^ רא$ ןא ךייא.מיירג
 ם!ןופרעבאוו םעךףיוא ןעווייו זיא טאגןופ לוק םאד ליק (ג) :טייקילייה ץיז קניישאב
 :ןרסאוו ליפ ףיוא"ןעמערוטש טכאמיג טאה רע דובכ םיא וצ רעהיג סאוו טאג ףוס
 לוק םטאג ל ק (״):טייקגייש טי!? זיא לוק םטאנ טייקראטש טימ זיא לוק םטאנ ליק (י)
 םדיקריו (ו) :'ןונבל דלאוו'םעד ןופ רזייוב ןנעט ד טכערב וצ טאנ ר$יוב ן;עט טכע־וב
 יוו וזא ןעגנורפישיג ןיבאה גועב 'יווצ ידיבלאקא יול ןעגנידפש טכאו?יגיי] טאה נוא
 ץכאק טומ לוקסטאנ ליק סיני:רעייפ םאלפ םיוא טקאה לוק בטא; ליק (0:ריק ליזיווא
 ןבאמ טוט לוק םטא;ליק (*):שדקזרבר*} םד ןרעטיצ ןבא*}טוט טאנ רבדןנ םד ןרעביצ
 ןיא גוא רעדלעוו 'ןיקעלפנא טוט נוא ןידגיא יד איוו דניוושי;ןענייז טאוו יד ץועטיצ
 לובמ םאד זא ןיילא ןיסעזינ זיא טא;" (י) :דוגב םעד ץגאז ערא ןלעוו לכיה ןייז
 ןלעוו עלאיסאד גיבייא ףיוא ךלמא זיא רע גוא ןיציז רעדיוו טעוו טאנ גוא ןעוויכ זיא
 יצ טיייקךאבש " (!יי) :אד טינ זיא טלעוו רעצנאנ רעד ןופ ךלוק רךעדנא ןייק זא ןיקיוו

 :םוליע טיט קלאפ ןיי] ןישקנעב טעוו טא;ץבע;ךז טעוו קלאפ ץ״יז
 ץ?ייה רד ךימ טסאה וד םאד טא;ןיכיול ךידייט ךיא ומסח* (נ) : ׳4 ״]ע!יי־׳ 4* (א) ל
 יצ'באה ךיא טאנ ןיי!}טאנ 'ייסנ :דימ ףיוא טנייפ עניימ טיירפ רעד טי;טטאה גוא
 ןייה םנהי;ןופ טכאכב;ףייא םסאה אוד "(ינ :טלייהיגרימ טטאה נוא ןעירש ג ריד

 טאנ וצ טגניז ח־; (״): בורג ץא ןירעדיג םינ לאז ךיא ץבעל טזא$ ריינ םסאה שפנ
 ענייז
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 אל ל ינש םויל םילהת
 ךרבלו יכב ןיל ברעב ונוצרב םייח ופאב עגר יכ י
 י " :םלועל טו״אלב דלשב יתרמא ינאו י :הנר

 המ ■:ןנחתא ינדא לאו ארקא :י ךילא ־ :להבנ
 דינמ רמ זקומ'תחש לא יתדרב'ימדב עצ?
 תכבה ־י :יל דע הת ץ ינתו ל :ךתמא
 :דחמש,יתזאתו יהש תרתפ ד לתמל ידפסמ
 תקואםלועל תלאלםרי א1לו דובכךךמזיקמלי

 :י״שה אייב ןורק*א חא המשנ איד קד י־׳שח ףיוא קבאה ןוחשג לאו ןעמ זא םגירעל רומזמ רער

 לא יתיסח יי'זוב ב :דודל רומזמ חצנמל א אל
 הטה ג י :1ינטלפ י התקדצב םלועל ה^ובא
 זועמ רוצל יל היה ינליצה הרהמ הנזא ילא
 • ▼ • • • • • • 1•• • • • •• • יתדוצמו יעלס יכ 'י :ינעישוהל תודוצמ תיבל

 זיא קילב ןנמא ןייא יוו >־ (י) :טייק״ילייה ןיי] ןקגייד ןא םוצ טבמל נוא םידיסח עגייז
 ףיוא ןעמ ןיינעל גנאל רעריוו זיא םיא טנילימאב שטנעמ רעל זא רעבא זגורב טיאג
 רד ןיא םיער םיידעה ענייז ףיוא ןייוויג טימ שטנעמ רעל רעביא טניטכענ טיבאנ רעד
 בוא ■־"י (י) :*ןיזעוועג לחומ םיא טאה אוה ךחב טאנ םאו] גנאזג ןייא ןיויש זייא אירפ
 ץרעוו טשטילגינ םינ ןמש לעוו ךיא'הולשב קמינ ןיב ־ךיא זא טכארטינ באה ךיא
 טלעטשיג וטסאה ןילימ ןייד סימ ץזעווינזיא םאד טאג וד רעבא " (י)גיבייא ףמא
 ךיד טסאה אוד איונ היארהו הלודג ןיבעגינ דימ'טסאה גראב ןיי8 אוצ טייקדאסש
 ריד אוצ !ל" (ס) :תורצ ראפ ןיקארש רד דילאב ןילאוונ ךיא'ןיב ךימ ןופ ץטלאהאב
 טולב ןייזנ ןיא ןגיוןיג ויטסעוו םרו !4' (•):'ןיטעב ךיא וט טאנ וצ גוא ןיפור ךיא יט טאנ
 רד ןיא זיא סאמ רעד ןיבמל ךיד קד טעמ םנהינ ןופ בורג ןיא ןירעךינ לעמ ךיא ןעמ
 ךימ גילעזטייל גוא טאנ וצ ךימ רעל •םש ("י) :טייהףאוו ןייד ץגאז ןעד רע טעמ דרע
 אוד ןינאמ' ןייא וצ גאלק ןייש טרען>ראפ טסאה וד תנ*ד(נ>) :רןגלעהיאריש יייז טאנ
 ץגעוו 'ןופ ו־םל (!י) :החמזע םיש טרוינינ ןא ךימיטסאה גוא קאז ןייש טניפעינ ססאה
 טאנ ץימ םאנ .ץ?יי!ו'ש טינ ץלעוו גוא ןישטנעמ עעילרע יד עלאךיל ןיבמל ריש

 :ןיבמל ריד ךיא רעמ גיבייא
 ךימ ךיא באה טאנ דיל ץא ךנ (נ) :דוד אוצ גנאזיג ןייא יייל יי־"־ חצנמל 00אל

 ץרטנא טייק/טכערג ןייד טיש .גיבייא ןירעמ םשעש ראפ טינ לאז ךיא םצישב
 אוצ יי! ,םנייפ עניימ ןיפ ליצמ ךינ ךימ ייז רעיואץיד ,ריש וצ וצ'גיינ ״־.יי ;־) • דקן
 מ] סוראמ ־י (י) :רימ ץפלעה וצ זיוה עטסעפ ןיד}יוו ןייסש רעקראטש ןייא יוו ריש
 ןופ נוא 1 ריד ץא ךיז ץצישאב וצ רימ 'וטטייב זיוה עטסעפא בוא ןייטש רקראטזץא

 ייגעוו
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 אל ינש םויל םילהת
 ינאיצות ׳י :ינלהנתו ינחנת המש ןעמלו התא
 ¬דיקפא הדיב י :יזעמ התא יכ יל ונמט י וז תשרמ
 יתאנש >;תמא י לא יי יתוא התחפ 'יחוד
 הליגא ח :יתחטב יי לא ינאו אוש ילבה םירמשה

 ז 1• 7 • : מ־ ד ־מ •; ״ ־: ־ :*ז - : ־ •

 תעדי יינע תא תיאר רשא
 ▼ • !— ▼ • •ןי ▼ 1• ▼ •• •• ן ן •׳־׳■*• ▼ ! • •י ;

 * •|— ••• •• * • • ו- • - • • • * • • ץ • תדמעה ביוא ידיב ינתרגסה אלו 'ט :ישפנ תורצב

 סעכב 'הששע יל רצ יכ יי ינתיי :ילגר בחרמב
 יתונ״שו ייח י ןוגיב ולכ יכ י אי " : ינטבו י ישפנ ייניע
 לבמיבי הששע ימצעו יחב ינועב'לשב החנאב
 יעדמל דחפו דאמ ינכשלו הפרח יתידר יררוצ
 בלמ'תמכ 'יתחכשנ גי י :ינממ1 ודדנ ץוחב יאר
 רוגמ םיבר תבר יתעמש יכ״יי :דבא ילככ יתרד
 :וממז ישפנ תדרל ילע רת םדסוהב ביבסמ
 :התא דדלא יתרמא זיי יתחטב'הילע ינאו יט

 ז 17 ־ *.*: • :1־ ד *ד1 • : ז־ 7 ס: ד • ־ד ־

 רד ןופ ןהיצ םיורא ■ןימ טסלאז '"ייי׳י (") :ץריפ ךיש וטסלאז ןמא{ ןיטיורג ןייד ןיגעוו
 ץיד ןיא ריינ (י) :טייקראטק ןיימ טטיב ח קד ןיט״אהא? רימ וצ ןיבאה ייז טאוו ץע;
 :תמא טסיב טא;וד ןיזייל םיוא ךיש טסוט עלעז ןייש ץטלאהאב 'וצ ךיא בי;ד;אה
 דיא רבאש׳לאפ נוא זיא טשינ םוי ןבאז יד וצ ןייפאה טאוו יד דגייפ באה ךיא •״*׳ (!נ
 ןייד טיש ךימ יירפ גוא גיטסול ןיב ךיא הלי" (") • ןירעכיז ראפ ךיש ךיא וט טאג וצ
 ח גוא "לי (ם) :בייל ןייש ןופ ןיטסגנא יד ץא טסייור וד ןייש ןייש טטהעז וד טאוו דאני;
 ענייש טלעטשי;שסאה וד טנייפ ןופ ד;אה ידיןיא טרעפטנעיג רעביא טי;ךיש טטאה
 ,גנייא ריש"זיא םע סוראו;טא;ךיש גילעזטייל (0:ןילאפ טי;לאז ךיא טיירב טיפ
 םע קד •־ (״־):ךידב ןייש'גוא״בייל ןייש גיוא'ןייש תא; ךרוד ךאווק ןראיווי;זיא םע
 זיאםע.ןיצפיז טיש ץרא:ענייס נואןיבעלץיש טייקרעיורט טיש'ן;נאגיג םיואזיא
 לכס (נ>) :טליויפועפ תאוו;ןנייז רנייפ ע;יימ גוא זוב ץימ דניז 'ןייש ךרוד םרכיורטשינ
 נוא ןראוויג טשעשי רפי ךיא ןיפ ץטטננא ריש ןעוט םאו;רנידיילאב ע;ייש עלא ןופ
 טכ־ואפא זיא עטנעקאב ענייש וצ.םיורג רעייז הפדה ןייש זיא םימש ענייש ראפ
 ריש ןופ 6א קבייוו'םא; רעד ףיוא ךיש ןליעז טאוו ידי.ןייז וזא טי;ךיוא יייז לא;םע
 קךאה םעד ןופ תש ןייא ימי ץראו;;ןיסענ ראפ ןיב ךיא *תחכשנ (גי) : ץתיילמ;א גוא
 ןדייר רעה ךיא םוראוו יכ (יי) :ןראוויג ץלא© רע זי# טאוו ילכ ןייא יוו ןעוויג'ןיכ ץא.
 ןטכא־מ רימ ףיוא רדנאנכ ףיז ןטאראב יי] זא .ריז? םורא זיא טכלאפ ןייא ,ליפ ןומ
 ץא ."טאג ריד ףיוא דימ רעןיז רא$ ץא גוא י*י (י*) :ה$יזןג ןיימי ןעמע;וצ ץז יי]

 א־יט
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 אל ינש םויל םילחת

 םוג אוצ ץטייצ עגייש עלא זיא דגאה ןייד ןיא ויינ (״>):טאג ןיי!? טסיב וד ןיגאז וט
 :ר?אן ךאנ עןיד? ןופ גוא טגייפ עגייש ןופ ינאה יד ןופ ליצ!? ךיש *ןי .ץכערק רדא
 טאג י ("ג:דא;? ןייד םימ רד? ףיעה .טכע?ק ןייד ףיוא םי?פ ןייד טכייל דד ״י•״״ (!י)
 ןלאז םיע^ח איד .ןישוריג ןא ךיד באה 'ךיא םוראוו ןירעוו טמע1ןי ראפ טי? לא] ךיא

 חמלאת (ם•) :םנהי; ןופ בורג םוצ ]ידעוו ןימינש ראפ ןילאז יד ןירעוו טמעקיראפ
 ץטבעךיג םעך ףיוא ץ־זייד טאוו איד ןיצפער עשלאפ איד ןדעמ טמושש ראפ לאן
 טסאה וד טאוו ץטוג ןייד !יא ליפ יוו ״־ (־):דגאש גיא ן׳ראטש טד? דייר עצלאטז^
 רפ טקרעוועג׳טסאה גוא ריד ראפ ךד ץטכדיפטאוו יד ראפ אבה םלועל ןיטלאהעב
 ןטיאהפ יד טסומ םי׳-״״ר (*נ):ןהעז ץשטנעש עלא טאוו ריד ןיא ךיז ןיציטיאכ טאוו יד
 ןופ גנולמאז םעד ןופ ,םלוע םער ןד זיא ןעמ זא זיא' זגור ןייד ןעמ ששעטלעהב 'ןיא
 ןבאש'םמ רעגגיצ ידןופ,ליךייב ןייא ןיא ץטלאהב ידוטטוט ןישטגע!? עגידרעפאק
 ץא ריס אוצ דסח ןייז םרעדגואווינ טאה רע םאד טאג זיא טביוליג ויינ'(ע) גירק,
 ךיא זא טייגעלייא ןייש ןיא טנאלטי? באה ךיא גוא ־"י (מ) :טאיזןטי יטרעגעלב דעך
 םד ןופ ןיגיוא עקיר ןיגעקא ןופ ץטינש ראפ ןיראמיג ןיב ךיא ןיראוויג'ץפאלטנא ץ?
 ךיא קר טעביג ןייש ןופ לוק םאר טרעהנ טטאה אוד ראוי ראפ רעבא םידקשה תי>
 ןיביילג םאמ ף .םידיסח עגיי!עלא טאג ביליטאה יעי* ^ינ) :ריד 'וצ ןעירט׳יג באה
 ךיז ןיכאש םמ ך הדפ דגנב הךש ךיילג רוגטיא ימ םלא^עב נוא,טאן יד טיה טא;ןיא
 קלא ן׳ראה רעייא טקראשטיי;ץדעוו לאן גוא ךייא טקראשטי קי" ("יג :גךךע$אןן

 :טא; אוצץפאה טאוו אך'
 דודל
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 בר דש םדיר םמהת

 םור ן^טנעמ םעד לואוו .םלוע םעד גולק ןינאמ וצ זיא רומזמ רעד לינשם דייל 00בל
 : דגיז עגייז וצ טקעדרע תוריגא עבראה יד לחומ םיא זיא בוא טגארט ראפ טאנ
 ךיז 'זיא ירע ןעיו 'דגיז עןייז טי;םיא טניכער טאנ םאוו ןישטנעמ םעדלואוו 4 (ב)
 רעטייוו ןיוש ליוו רע טיןרשלאפ ץז ןיא טינ טאה רע זא גוא הבו^ת טוט גוא הדותמ
 ראפ ןעגייז הבוטית גוא הרות ןופ ןיגיוושיג ליטש באה ךיא זא יכ (ג) :ןא$ טי/םאך
 יכ (י) :גאט ןיצנאגא ןיעכערק גוא יירצ׳יג ןיימ ךרוד רעגייב עגיימ ןיראווי4 טליופ
 .דגאה ןייד ןופ ףארטש רעד ןופ טנחאפ יל רעו :ש ירימ ףיוא זיא טנאג גוא״גאטיקד
 ךיילאו טציה רד וזא ןיב ךיא טייהגעיקורט ףיוא ןיראוויג טןעקי רם_ זיא טייקטעפ ןיימ
 גוא ןעוודעידומ ריד ךיא באה דגיז ןיימ יתאםח(ח) :גיבייא ןעווינ טלאוו רעמוז יוו
 ןנעקב ץכאמ לערו ךיא טנארטיג באה ךיאטקעדיג וצ טינ ךיא באה תונוע עגיימ
 ףיוא םיאטח עגיימ ןופ דלוש םעד ןיגארט ראפיטסאה וד גוא טאג וצ״םיעשפ עגיימ
 רע ןעוו טייצ רעד ןיא ריד אוצ ןיטעב רעמורפ רערעי לא;םעד ףיוא לע (י) :גינייא
 וצ זא ץיזטעבד ןייזלאזםאדראנ טאגטימ ץנאגזיאץראזל ןייז זא ךד ייבג טגיפיג
 :ןכיירג טי; םיא וצ לאז לאמא טימ תורצ ליפ טסייה סל רסאוו ליפ ןופ גנוציילפ רפ

 ,ןטיה ךימ וטסלאז רעגידיילאב םעד ןופ שיגעטלעהאבא רימ טסיב וד םאוו וד חת* (!)
 וטסלאז דנייפא ןופ טעטערג טך;־וו קמ ןעוו טגניז ןעמ עכלעוו גגאזיג םגגוטער טימ
 םך'ןיא ןיזייווריד לעד גוא גולק ןינאמ ךיד לעוו ךיא דלי** (ח) :י ןעלגניר םודא ךימ
 אוד םאוו ץגיוא עגיימ ןופ ןעקעוו יד טימ ץטאלב ךיד לעור ךיא ןייל וטסלאזגעוו
 ד;אטשלפ ןא זיא םור לזייא ליומא יוו דךעפא יוו ןייז טינ טלאז ריא לא (*>):ןאמ טסלא;
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 גש םויל םילהת
 םיקידצ ולגו *ב והסש אי :ונבבוסי דסח

 בל ירשי לכ ונינרהו
 " • ד ¥ : ־ :

♦ 
♦ 

 יוסימ

 : הלחת הואנ םירשיל ייב םיקידצ וננר א גל
 ורישי ג :ול ורמז רושע לבנב רונכב ייל ודוה ב
 רשי יכ י :העורתב ןגנ י וביטיה 'שדה ריש א
 הקדצ בהא ״:הנומאב והשעמ לבו יי רבד

 |ז ז : ־• ד ,.ד *.* 1•• ־: ־ ז : ^ז: ־ן

 םימש יי רבדב י :ץראה האלמ יי דסח טפשמו
 • 1־ ד דד ־־ : • 1 *.* וד ד ד : ד ד: *.,ו•.* *ד .:

 םיה ימ דנכ םנכ י :םאבצ לכ ויפ חורבו ושענ
 1 ־.אז ד דד;- : • ן לכ יימ ואריי ח :תומוהת תורצואב

 יהיו רמא אוה יכ ט :לבת
 • י• אינה תצע דמעיו הוצ

 דמעת םלועל'יי תצע י אי :םימע תובשחמ
 י;רישא יוגה ירשא בי :רידו רירל ובל תובשחמ
 יי טיבה םימשמ'גי :ול הלחנל רחב םעה ויהלא

 טי} לאז רע םאר ןעסילשרעפ ליומ ןייז סיעעג ןייא גוא םיוצ ןייא טימ זומ ןעמ םאד
 רעוי רעבא ,ע$ך םוצ זיא גאמייוו ליפ (י) :ןיסייב גוא ןיגארוע ריד וצ ןעגהעגי}

 םטאג טימ גיטסול טייז "םש (*>):דסח םתא םיא טליגגיר טא; ןיא 'דיז טלעכיז רת םע
 רעצרעיל עגיטראפטכע־ן עלא טגניז גוא םיקידצ ריא ךיז טיירןנ גוא לאניג

 ןיביול איצ ןייש זיאעגיטואפ טבעלאיד וצ ,טאג וצ םיקידצ טגניז־־קייי י״י (יסגל
 טלי?ש םענורטש ןהעצ ןופ לדיעא טיימ .ףלאה ןייא טימ טא; טבימיי״(נ) :טאג
 יירשיגןייא טימץליפש ןיישטכאט .גנאזי} עיינןייא םיא וצ טגעז יי־" (>):םיא וצ
 טימי זיא קרע וו ןייז רא}נוא דייל םטאג זיא גיטראפ טכער םוראוו ד> (י) :רפוש ןופ
 איד לופ זיא טאג ןופ דסח רעד ,טפשמ נוא הקדצ ביל טאה רע !י* (ה) :טייהראוו
 ך יוה םעד ףלודינוא ,ןעלמיה איד'ן'ילאווי:ן ןענייז דייל םטא} טימ יניב (י) :טלעוו
 רעיומ ןייא יוו ןייא טלימאז רע םנינ (0:לעמיה ןופ טפאשרעה יד ראג ליומ ןייז ןופ'
 טנחאפ "י" (יי) :ןעזןנורג פא ך טינעטלעהאב יד ןיא טיג רע '.םי םעד ןופ רעסאוו יד
 ןופ רנואוונייא עלא ־ףיז ץטבריפטיא רא? .טלעוו רעד ןופ טייל עלא טאג ראפ ךייא
 ;ץיטש טביילבטאבע; רע םאור .וזא זיא טגאז רע םאור םוראוו ינ (ם) :טלעו״ו רעד
 גגוטכארט םאד ןאטיג פא טאה גוא רקלעפ ןופ טאל םעד טרע^ וצ טאה םא*}יי (י)
 ןייז ןופ ןקנאדי} איד גיבייא ףיוא ןייטש'טביילב הצע םשאגת״(״י):קגאיצא)ןופ
 רעד םאוו קלאע םער לואוו ־יי״י (*; 5 דוד ןירעדגא םוצ רוד ןייא ;ופ טביילב ןיצלאה

 רזהיביייא
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 דל גל ינש םויל םילהת
 העשה ותבש ןוכממ יי :םדאה ינב לכ תא <דאך
 לא ןיבמה םבל דהי רציה " :ץראה יבשי לכ לא
 רויבג ליח ברב עשונ ךלמה ןיא יט :םהישעמ לכ
 ברבו העושתל םוסה ךרש יי :הכ ברב לצני אל
 םילחימל ויארי לא יי ןיע הנה יי :טלמי אל וליח
 :בערב םתויחלו םשפנ תוממ ליצהל טי :ודסחל
 וב יכ אכ :אוה'ונעמו ותש ייל התכח ונשפנ כ
 יהי בכ :ונחטב 'ושרק םשב יכ ונבל חמשי

 }ז : ו־ * *.* ־ד *** ז 7: | ־ :זול ונלחי רשאכ ונילע יי ־הרסה
 :רפדורב תילג שי;א ןופ ןיראווינ לוצינ זיא רע ז־עשב ב״א יפ לע םכאטינ םולשה וילע ךלמה דוד שאה רוסזס םעד

 רלמיבא ינפל ומעט תא ותונשב דודל א דל
 תע'יי לכב :יתא הכרבא ב :דליו והשרגיו
 ועמשי ישפנ ללהתת ךב ג ן יפב ותלהת דימת
 ומשי הממורנו יתא ייל ולדג י י :וחמשיו םיטע

 ; ד : : ** י ־ז : ־ 11 : •זד

 רפ ץבילקי;! םיוא טאנ םאה ר? םארו קלאפ םעד לואוו .טאג ןייז זיא טאנ רעגיבייא
 איד ץפ קרעמ עלא טהע; רע .טא; טגול לימיה םע־ז ןנפ םיטשמ (!י) :םיא וצ ברא'ןייא
 ץןןראד לאז רע טיירגיג ־ןא טאה ר? םאוו טרא םע־ז ןופ הכמס (די) :םדא ןופ ריעדניק
 ץפאשב טאה םאוו רעד ־"ייח (יפ) :דרע רד ןופ רעציז יד עלא וצ ןיקוק רע טומ ץיצי ז
 ןפלאהגטדטרעוו ךלמ רד חא(ים):קךעוועךעייז עלא יאדוב רע טייטש רפ רצרעה עלא
 *קיקטאח המחלמ רעד ןיא לוצינ טינ טרעוו רעטסקראטש רעד .לדד ליפ ןיי_ז ךרוד
 ץיא זא ןיעל זיא םע יקש (מ) :אוה ךתב טאנ ןופ ףליח איד טימ ראנ חיכ ליפ טאה
 :המחלמ רד ןיא ןענורטנא טינ רע טרעוו ליח ליפ ןיע טימ נוא .ףליח ןייא זיא דרעפ
 :דא;יג ןייז וצ ןיפאה םאוו ף וצ עגימקראפ ענייז וצ גגוטכא טיג טאג דאנ הנה (חי)
 :רעגנוה ןיא אייז ץרענ רעך וצ גוא בייל■ רעייז טיוט םעד ןופ ןיי] ליצמ וצ ליצהל (םי)
 :ךז זיא ץטושרעמוא נוא ףליח רעזנוא טאנ אוצ טפאה רעבייל ערעזנוא ינשפנ (כ)
 •־**פ ןמא;ןגילייה ןייז ןיא קד ץראה רעזנוא ןעיירפ ךיז טוט םיא טימ םוראוו יכ (אכ)
 ן ריד אוצ ןיפאה רימ איוו זנוא ףיוא דאניג ץיד ןייז.לאז םיז ידי (בכ) :דץיז רימ ןירעכיז
 גוא םיתשלפ ךלמ םעד רפ לכש ןייז טרדנע רפ טאה רע ןעוו יטעמ תא יתטשב די־יל (א) *
 חכחבא (נ) :םיא ןופ קעווא ויא גוא ]'?ירט ראפ ךיז ןופ םעד 3יל וצ םיא טאה ר??
 טא;טיס יב (נ) :ליומ ןיימ ןיא ביול ןייז זיא גידנעטטי .טייצ עלא טאג ןיביול וט יןיא:
 סקאמ יל" (י) :ןעיירפ ־ץז ןילאן נוא םיונגן איד ץרעה ןילאז .ןעמיראב יןיזדןיאוט.
 םלה עלא ןעילאנ ןייז 'ןיביעו רעד ריז;אל גוא יימ טימ עלא ריא קמא; םטא;םיור;

 רעדנאנא
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 דל ינש םויל םילהת
 יתחונמ לכמו יננעו י; תא יתשרד ה :תחי

 !ץ• • •• — ••••*. ץ • •ן• •• 1"* • |ץ • • :ורפחיי לא םהינפו ודדנו וילא וטיבה י :ינליצה

 :ועישוה ויתורצ לכמו עמש ייו ארק ינע הז י
 וארו ומעט ט :םצלחיו ויאריל ביבס יי ךאלמ הנח ח
 יי תא וארי י :וב הסחי1 ריבת ירשא יי בוט יכ

 ־ *7:

 ובערו ושר םיריפכ אי :ויאליל רוסחמ ןיא יב וישרק
 ועמש םינב ובל בי :בוט לכ ורסחי אל ל ישרדו
 םייח ץפחה שיאה ימ גי :םכדמלא ל תארי י יל
 ךיתפשו ערמ ךנושל רצנ ייםוט תוארל םימי בהא
 שקב 'בוט השעו י עדנ רוס יט :המרמ רבדמ
 לא וינזאד םיקידצ לא יי יניע יט :והפדרו םולש
 :םרכז ץראמ תירכהל ער ישעב יי ינפ יי :םתעוש
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 בורק טי :םליצה םתורצ לכמו עמש לו ןרעצ ״
 תובר כ :עישוי חור יאכד 1תאו בל ירבשנל1 ל
 נוא טלעפטנעד ריס טאה רע נוא טאנ אוצ טשןאפיג באה ־ךיא יחשיי (״):רךנאנא
 וצ טגוליגיןיבאה טאוו ידייפ-נה(י) :ןעדויג ליצס ךיס רע שאה טכראפ עןייש עריא ;יופ
 חז(0::ןידאווג טינעשרפ טינ ןנייז םינפ רעייז נוא ןטכיול רעדיןיראווינ ןעניי] י׳טלו
 :תורצ ענייז עלא 'ןופ םיא טפלעה בויא טאנ טלעה טאנ ןא טפור יניז רעד דן ןעןו
 ןופ םיוא אייז טינז רע נ1א עגיטכרא^ עגיי!סורא טאנ ןופ ךאלמ ןייא טור םע ׳ימח סי)
 םיא ייב זיא ץנעלש'ןייקי נוא'םונ זיא טאנ זא טהעז נו'א טייטש׳ראפ י־־־ (ס) :י ןטסננא

 ךייא טכראפ י׳ייי '(־):םיא ןיא ןיצי^אב ךיזטוט טע רעמ ןיטיטנעמ םעד לואמ.אד 'טינ
 :עניטכלא? ענייז אוצ גנאנ פא סוטי ןייק.א1}ינ זיא םע ןעד ענילייח ענייז םאנ 'ראן
 פא טינ ייז םיינ טאנ קטשיראפסאוו יד רעיא ןיראווי;סורא ןעניי!םירישינו םיו■" {*ינ
 ךייא לערו טאנ ןופ טנראפ ייד'.וצ רימ טרעה רעדניק רעהא טיי; יבל (נ>) :ץפונ ןייק_
 געט עננאל טביל נוא ןיינעל וצ טרעגאב םאמ שטנעמ רע'3לעוו י־ (מ) :ןענ־ךעל ךייא

 עשלאפ ןדייר וצ ןופ ןצפעל ענייד נואץנעלש'ןופ גנוצ* ןייד טיה יי" (יי) :ןהעזיוצ ן׳טוג
 ךאנ ףיולנוא םולש רעגאב '.ןיטוג אוט נוא ן׳כעלש ןופ קעווא ךידרעקייס (*):דיי־ך
 ץפא ןע$ייז ץרעיוא ענייז נוא םיקי־זצ יד וצ זיא טאנ ןופ החנשה איד יעי (יפ) :םול#
 ץבעלש'ןןזוט םאמ איד ןיא זיא טאנ ןופ ןיראצ רעך' י״י (יי) :י ייירשיג דקייז ןיועך אוצ
 סרעה ןעיירש םיקיל? ןעמ יק" (׳י) :שעניכעדינ רעייז טלעוו רעד ןופ ןידיינש ראפ וצ
 וצ'טנעהאנ 'זיא טאנ בייק'(םינ :ץין_ ליצמ ייז רנן טוט תורצ ערעייז עלא ןופ'נוא טא{
 : ןילעה ץק טוט טיסע{ עגקיוטש ראן טיס ןע;ייז םאו״ו יד.גוא ריקועה ע;י5אךן וצ ך

 חמר



 הל דל ינש םויל םילהת
 ויתומצע לכ רמש אנ :יי ונליצי םלכמו קידצ תוער
 .רעך עשר תתומת ־:הרבשנ אל הנהמ תחא
 אלו וידבע שפנ יי הדופ גכ :ומשאי הירצ יאנשו

 • • ן•• ץ• •• . ץ י ״ |

 • — לח • * •• :וב םיסוחה לב ומשאי

 *ז *

 ז ליאש ןופ חראיו'נ חפאלשנא חא דע זא תעשב םנאזינ םולשה וילע הליגה דוד שאה רומזמ םעד

 י■ ־: • י :x :ימחל תא םרל יבירי תא יי הביר דודל א הל ו םי•

 קרהו ג :יתרזעב המוקו הנצו ןגמ קזחה ב
 | •• ז : • ז : \• : . * | 1 : ^ י : ז | ••־:־

 ךתעשי ישפנל רמא יפדר תארקל רעו תינח
 רוחא וגסי 'ישפנ יססבמ ומלביו'ושביי י :ינא

 סחז ינפל ץמכ ויהי י ׳י :יתער 'יבשה ורפהיו
 תוקלקלחו ךשה םכרד יהי י :הה׳ד יי ךאלמו
 םתשר תדש יל ונמט םנח יביי :םפ־־ור יי ךאלמו
 עדי י אל האוש והאובת ח :ישפנל ורפה םנח
 :הב לפי האושב ודכלת ןמט ירשא 'ותשרו
 ד *ד - יתומצע לכ 7:ותעושיב שישת ייב ליגת ישפנו ט
 םא^ זיא ץלא ןופ גוא קידצ םוצ ץכא״ז עמכעלש לאמ ליפ ךיז טפע־וט םע תיבי (כ>
 אוצ םינ טרעוו יי] ןופ רענייא םאד רענייב ענייז עלא טיה טאנ יס" (״־)':ליצמ םיא
 םיאנוש יד ינוא םישעמ עיזייב ענעגייאענייז ראנ טייה עשר םעד ת״יפת(נ־ג :ץכארב
 םכענןג ענייז ןופ שפניטער םיוא טזייל טאנ היוס (מ) :טסיוו ראפ ןירעוו קידצ םער ןופ

 :םיא ץא'־ןיז ןיצישאב טאוו עלא טגיללוש ראפ טינ ןירעוו ייז גוא
 טיט הןקחלה טלאה רנידק עניימ טימ טאג וד גירק טג א;דןלמה דוד * .ינד דייל 60 ,ךל
 ןייה ןיא'ייטש גוא רעצנאפא גוא דלישא טלאה'קיח.י 00 :תומחלמ ילעב עניימ
 עניימ ןינעק געוו םעד םילש ראפ גוא זיפשא טימ ןניפאוו ךיד טסלאז ?יהי 00:ףליה
 גוא ןיי! טמעש ראפ ןילאז ייז י־׳ע (ו) :ייא ןיב רעפלעתז ;ייד רימ וצ גאז .רעגאי דאנ
 ןעהיצ קירוצ ןילאז אייז .ןעגניירב וצ םוא בייל ןייה ןיועגאב טאוו יד ןיבאהעךנאש
 ןייז ןילאז "1 ״י־ (״) :זייב רימ ףיוא ןיטכארט טאוו יד ןירעוו טמעש ראפ ןילאזינוא
 אייז דאז'טאנ ןופ יןאלמא גוא טניוו םעד ראפ םיירפש וצ טרעוו םארו ענעקעמ זא
 טאנ ;ופי יןאלמא נוא'גיצילג גוא רעטצניפ גע״וו רעייז ןייז לאז םע ־״ (י) :ןיםיוטש
 בורנא ריה ףיוא ןינראב ראפ יי.ז ;יבאה טסנוז םוא םוראוו >נ(0 :ןי;א;יןאנ אייןלאז
 לאז'םע יה*ינ.-י (ח) :בוירגא ץבארגיג ןינעוו םניימ ןופ ייז ץבאה טקנוז םוא .ץענא טיה
 ץ5יה וצ ךז ןיסיוו טינ 'ראג לאזירע גנילצולפ שנרעטצניפא דגיייפ ןייה ףיוא'ןעמוק
 שנרטצניפ רעד ןיא .ןגניווצב םיא לאז ירימ ףייוא ןיטלאהב טאה ירע םדו ץענ ןייז נוא
 ךז 'לאז',טאנ ןיא ;עיירפ ךז לאז בייל ץיה רעבא •י־׳פני (ם) :ןיילאע ןענירד רע לא1

 זעיירפ'
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 הל ינש םא םילהת
 ינעו ונממ קזחמ ינע לצמ ףומכ ימ : הנרמאת
 אל רשא סמח ידע קמוקי אי :ולזגמ ןויבאו
 הבוט תרת הע־ו ינומלשי בי :ינולאשי.יתעדי
 יתינע קש"ישובל םתולחב ינאו גי :ישפנל לוכש
 ערב ייז:בושת יקיח לע יתלפתו ישפנ םוצב
 :יתתש רדק 1םא לבאכ יתכלהתה יל חאכ
 אלו םיכנ ילע ופסאנ ופסאנו וחמש'יעלצבו1 יט
 הדד גועמ ינעל יפנחב ימי:ומד אלולעדר יתעדי
 ישפנ הבישה הארתי המכ ינדא יי :־םינשי ילע

 1 1• ד־

 בר להקב הדוא " :יתדיחי םיריפכמ םהיאשמ
 רקש יביא יל תמשי לא טי :הללהא םוצע םעב
 לעו'ורבדי םולש אל יכ כ :ןיןוצךק םנח ייאנש
 ילע וביחריו אכ :זובשחי תומרמ ירבד ץרא יעגר

 ־ ז י• :~ ־:־ : • - : • | ׳

 טאוו וד יוו זיא רעיו םאנ .קאז ןילא;רענ״? עניימ עלא ל־ (י) :ףליה ץיז טימ ןעיירס
 גוא ןאמיל^ םעך נ'וא םייא ןופרעקראט&י זיא םאו; םעד ןופ ןאמירא םעד ריצו? זיא
 םאד תודע עעילאפ ריס ץ;ע; ףיוא טייפש םע !*?־ (״־)':רעביור ןייז ןופ ןויבא םע־ז

 ןלאצב ייז -־יסל־׳'(נ'):ןינעךם ריס יי] ןעוט ןינא;וצ םאו; ןופ םינ ־ואג סייוו ךיא םאןו
 ןעדוי ךיא רבא (יי) :טיופא ןעגניירב ריס ףיוא קליו)ייז .קמונ ראפ ץכערש ריס
 טיט טנינייפינ ךיס באה ךיא קאזא טעךיילק:יג ןא ךיא באה קנארק ןעוויג קניי;ייז
 :ןטעביג קכערש יי; ףיוא באה ךיא ביוא ןייז ריס"ףיוא לא{ טע?ינ ןיי© נוא ןיטסאפ
 ןגנא;? ייזטימ דקמ ךיא באהירדורב ןייא טיס יוו גוא טגיירפ קיא םיס יוו וזא עינ !יי)
 ןייא גוא ץראווש ןעוויג ךיא ןיב וזיא דניק ריא ףיויא רעטומא ןופ רעיורט רעך יוו וזא
 ץיא ךיז ןי ?אה ינוא טיירפינ ךיז יי] ץבאה ךאר? קיס ףיוא רעבא י׳ליני (ים)':ן;ובינ
 עגיימ ןהעז ןעמיקיג גוא טלימאזךפ ךיוא ךיז ןי?אה עגידעקעה וליפא .םלימאזי;
 ןייק.טלאמ ץסיריג בייל ןיימ טלאו;ןעמ ןעוו .סאו; ראפ טינ סייוו ךיא גוא ןיטסגנא

 ךיבעגיג ייז טאה אנוש ןיימ םאו; הפונח יד ץנעוו ןופ ־"מ (*):ןעננא;ינ טינ טורב
 טימ ־יימ ףיוא טצירקעג טאה אייז ןופ רעדען נ וא טאפשיינ דימ םיוא יי] ןי?אה ןיסע
 ןופ קעווא רימ רעק..ץנייונ# גוא ןהעז םדיוטסעוו גנאל איוו סא; ־״״ (ח) :ןייע עגיי;
 ךיא ■קי• *׳יי) :המשנ ןיימ ןטרעפמעי ימ עקיאמ^ יד ןופ .תורצ עךעפצניפ ערעיי;
 נ ץביול ךיל ךיא דעוו קראפ 'יי? ץטייייצ גנולמא!יאפ םיור;ןיא ץביור ךד יעמ
 רימ ףיוא ןינא; םאו;טנייפ עטסידנוא יד ןעידפ טינ רימ ףיוא ךיז ץרא;םע ל* (*>)
 קד •נ (־) :גיוא'םד טימ קןיניוו ימינ ןילאז םנייפ" טסיזמוא ךימ ץבאה םא\ו ד .ץניל
 נ ץ?אז עטבעלש ןיפ?אר־פ 'א״ן ןעומ ט"? ע;יהור ףיוא גוא .םורעייטינ ץדייל איי1
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562 



 א זא ינש םוא םילהת
 התיא־ך בכ :ונ^יע התאר חאה חאה ורמא םהיפ
 הריעה ע :ינממ קחרת לא ינדא שרחת לא יי
 ינטפש יכ :יבירל ינדאו יתלא זיטפשמל הציקהו
 ורמאי לא ׳יכ :יל וחמשי לאו יהלא ל ףק־ךצב
 ושבי יכ ן והונעלב ורמאיי לא ונשפנ חאה םבלב
 המלכו תשב ושבל־:'יתעד יחמש ודחי תפחר
 יקדצ יצפח וחמשיו ונדי מ :ילע םילידגמה

 :תבע םולש ץפחה ק'1 לדגי דימת ורמאיו
 :זותלהת םויה לכי ־הקדצ הגהת ינושלו ״י ׳

 |ח.־ז • ג ־ x 5 •־ ג *.״ * ג
 :י״שה ראס ץנויח אוצ אד׳יס םינ ע־דו רצי ןוס ןיךייר ןא ץזאל םין ןיז לאז קס םגירעל רוסמנ רניד

 עשרל עשפ םאנ ב":דודל יי דבעל חצנמל א ול
 יכ ג :ויניע דגנל םיהלא דחפ ןיא יבל ברקב
 תבד י :אנשלונוע אצמל ויניעב וילא קילחה

 ••: : ן 1 [ ־ד. ן : ** ״* : ד *־ ! * ויד *.*

 חא____
 גיוא רעמוא ,דיילפא ץ;א;איל .ליומ רעיל ריס ףיוא טיךן ץכאש נוא יניזייי (*נ)
 פ?לא; םיאג .ןגייווע טינ טעלאז ךאר שקהעז טאנ וד התיאר (בבי) 1 הטק^נא ןהעזנ טאה
 ןייש יצ ףיוא ךל ךאע גוא ךיד קעוו רעד חידי.י (מ) :ריש ןופ ןירעטייוו רעד טינ ךל
 ךיט טפשש '■־״־׳ (י־) :גירק ןייש וצ ףיוא ךיד ךאוו ראה ןייש נוא טאנ ןייש' .טעטימ
 ענייש ריש ףיוא ןעירפ טינ ךיז ץלא! גוא טאן ןייש טאנ זיא טייקיטכעךיג ןייל איויו
 .םיידפ רד ןיראוו זיא עלען ךנוא ןיצ־ואה רעייז ןיא ןינאז טינ ןילאז יל ל" (ה־) :טעימ
 טטע־ע ראפ ץלא;יל *נ- (ט) :ןעגנילשינ ןייא םיא ןיבאה ריש ץנאז םינ ץלאז איל

 שימ טדיילקינ ןא ץועוו ץלא;יל ;ץכערטי ןייש ףיוא ךל ןעיירפ טאוו איד עלא ץל
 ץלאז איל "י• ס") :ריש רעביא םיורנ ךל ןיכאט טאוו איד גניטעטי ראפ נוא דגא#
 םע ןינא;רישת ץלאז תא טייק.יטבעךינ ןייש ץלייי טאוו איד ןעייופ ךיז גוא ןענניז
 :סול# ןיעאה לא; דוד םכענק ןיי'!זא ליוד ךז טאוו דובפ םטאנ םייורג ץ־ןעוו לאז
 :ביור ןייד גאק עלא ,'טייקיטכעךינ ץיל ץךיך'טעוו'נגוצ ןייש נו1< ינישלי' (״־)
 רצי.רעד זיא םאד דגל יד ןופ דיייך ך *.(ג) :דוד טעענק םטאנ אוצ .חצנמל (יי)א
 לאז םע םיא שנאז ךז םאל ןיצ־ואה ןייש ןיא ךיש םעארט ךיא .ע#ר םוצ זיא ערה

 ■ןעלהייש# םיאי ם?אש ךז ןעדמ (ג) :ץניוא עניי;ןענעקא טאנ ןופ טעיזאפ ץיק ץל טינ
 דנליויי!קכיירג לאז םע םאר ;יגי^ ענייז ץא ןילעקיג םיא לא;םע דיילעטאלג טיש
 שעער םוא זיא ליוט ןיי!ןופ דייר איד -יני (י) :ןבאל טנייפ םיא לא! רע טאנ וצ
 ךז ט?ארם טקעל םוא הי• (״):ן׳טוג ןאע וצ ץיה# ראפ טינ ייוו ךז טיייקשלאפ׳גוא
 שקעליטי .זיא םוג טינ טאוו גערו םער ףיוא ץלעשיןי ךד טופ רע .רענעלינץל ףדא

 טנידרדותאראפ

 • - : • : ־ : ־ 7 *ז : • | ״.*חז :ביטיהל לכשהל י לדח המרמו ןוא ויפ
 ה
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 א א ינש םויל םיילהת

 ןער בוט אל ךרד לע בציתי ובכשמ לע בשחל
 ;דעז ךתנומא ךדסח םימישהב יי י :סאמי אל
 םוהת ךטפשמ לא יררהכ ךתקדצ י :םיקחש

 י המ ח :יי עישות המהבו םדא הבר

 רוקס ףסע יכ י :םקשת ךרדע
 היסחי ךפנכ לצב םדא ינבו םיהלא
 1 ד ־.*: •.״ | ו*.־־ ד : : ן ׳*יז ז :

 ויב ןשדמ
 ך*•• •• !••• 1 • % % •• • • 19 • — אי :רוא הארנ הרואב םייח

 הואנ לגר'ינאמתילאבי :בלירשיל התקדצו
 וחד ןוא 'ילעפ ולפנ םש גי :ינדנת לא םיעשר דיו

 : םוק ולכי אלו
 1 :זז :

 : םיעשר ןופ החלק אך ןיא ןייז אנקמ טינ קלאז אייז רוד ץ*יז_ ששארסשינ םאה ןלםח דוד

 ישעב אנקת לא םיערמב רהתת לא דודל א זל
 אשד קריכו ולמי הרהמ ריצחב יכ ב :הלוע
 העדו ץרא ןכש בוט השעו ייב חטב נ :הלבי
 :ךבל תולאשמ ךל ןתיו ;י לע גנעתהו י :הנומא
 תב זיא שייהלאונ ןייד .דסח ןייו זיא ליסיה ןיא ,טא;" (י) :טינ רנן טגידריוונוארפ
 ח טאוו םעד תעב עכיוה ייד אירו ךיוה זיא טייקגיטכעךיג ןיד ו׳ז־•" (0 :ריהיה םע־ן
 .דנ־,רנבא ןפיט'םעד זיב תעדי; םיא וטטכאס םיביעמ עשכעלשי ענייז ףיוא טךספטיה
 זיא רעייט איוו •־יפ (") :טא;ויטספלעה המהבא איוו לע^'דןיז יטיאה טאוו שטנעמא
 :ןעלגילפ עניד ןיפ ןטא$ םעד רטנוא ךיז ןיעי^אב טאוו טייל ידי אוצ טאיגדסח ןייד
 ןדעיןופ לאוןק;ןיסיז ןייד ןופ .זיוהיןייד ןופ טייקטעפ םעד 'ןופ ץל טאז ןלעוויייז ויייי (■)
 ץטכייל ןיד טיס .ןבעל ןופ לאווק רד זיא ריד 'ייב ןעד >נ (י) :קןרנירט ןא יל וטסעוו
 ןיד'נ״וא .ךיד ןענעק.טאוו ד וצ דסח ןייל עהיע וי־" (!יי) 5 טפיל ןהעז ריס ץלעל

 ענידרעפאה ד ןיפ םופ איד ל" (בי) :רעצןעה עגיטראפ טכער איד וצ טייקגיטנערינ
 1 ןעלגאוו ראפ טינ ךימ לאז םיעןיר ד ץפ דנאה איד .ןעמוק טינ ריס רעביא ל'אן
 ראפ 'ןיי1'ןילאז אייז .םכערמוא ןעוט םע עכייעיוו ןיראפי;'ןילץלעוו ןיטראדס־׳ (*>

 נ ןייטש ףיוא ןע;עקז טינ ץלאי גוא קטיוטק
 ץא ןייז אנקסטינ שטיאז גוא עטכעלש ד טיס ץלעזיג טינ'ךיד טםלאז.דודל (") 6
 ץלעוו זארנא איוו ןעל י־ 0):םילצמ ןענייז אייז קוי תמוע'ןעוט'טאוו איד
 רע?יז רפ "נ(נ) :ןךעוו טליופ רפייל ןלעוו זארנענירנ איוו נוא'ןיועוו ןטינזע'רפ יל
 טזייפ^ינ רעוו נוא דרע רעד ףיוא גיהורבע1;'; םיביעמ עטונ אוט גוא טא;ץא ךד
 י ז דע טעוו טא;ןופ תוצסייד ןע;ינע;רעפ טיס ם״יקס איל יניא ""יי ;י) :ה;וטןן ןופ

 ץבענ'



 א ינש םויל םילהת
 איצוהו י :ה&׳גמ אוהו וילג? חטבו לןכלר י לג? לג י
 יל םוד י :םירהצב הטפשמו הסדצ דואכ
 ך■ * • זז ד : ד -

 שיאב וברה חילצמכ רחתת לא ול'ללחתהו
 ־ירתת לא המח בזעו ףאמ ףדה ׳י :תוטמ הביע
 שרי המה ץינקו ןותרימ. םיעלס יכ ־־ :ערהל ףא
 .'תננובת־ף עשי ןראו טעמ רועו ■:ץרא
 לע וגנעתדו ץ־וא ישרה שונעו " :ונניאו ומוקמ
 :וזינש הלע קדרו קחצל עשר םמז ־י :םולש בר
 ברח יי :זבוי אב:יכ האר יכ ול קרשי ריא י
 באו ינע ליטהל םתשק וכרדו םיעשר וחתפ

 אובת םברח •ם :דןךך' ירשי 'חובטל
 1 קידצל . טעמ בוט 'יפ :הנרבשת 'םתותשקו
 םיעשך תועורז יב יי :םיבר םיעשר ןומהמ
 םימימת ימ: ; עדוי״ םיקידצ ףמוסו הנרבשת
 טאנ ףיוא זאל ־* גוא ריד ןופ פא־וא ףראונ ליג (ח) :ןלעוו טעו) ץראה ץח טאוו ןבענ
 רע 'נוא "־!"(י) :ןאט סעלא טעוו רע,גוא םיא ףיוא ףח רעכיז ראפ גוא ,גנוריע ןייד
 אף איוו טפשמ ןייד גוא .טייקעטכערי;ןייל טייקגיטכיל םד איוו ןעהיצ םיוא טעוו
 ן?אר טסלאז גוא ףליח םטאג וצ טראוו נוא גייוו# "י (0:גא$נ ןעטימ ןופ טייהראלק
 םאו)םעדי טיט ,געויו ןייז חילצמ זיא םאוו עןן?רא 'טימ ןלעזיג טינ ףח טקלאז ,םיא וצ
 אוט' .0ורךרען1 זאלרעפ נוא ןרא? ןופ פא ףח זאל ףי׳י (״):ןעקנאלינ עטכעלש טוט
 ץלעוו עטכעלמי יל ןעיל י> ("):םטכעיז? ןאפ ראנ ליוו םור םער טיט ץטפעהאב טינ ףח
 גנאליוציטלעוו איל ןניזערי ןילעיי םיאג וצ ןפאה םא־ןו ח רעבא .ץועו) ץטינשראפ
 ברא ןיקוק טסעוו ת .ןייז טינ עשר רעד ןיוש טעו)םייצ עצרוק ןייא ןיא יי״ (י) :ןבעל
 ןילעוו םיונע ח רעבא "י״י (י") :ןייז טינ ןיוש טעוו רע גוא טראץין.ףיוא ןיקרעמא?
 .םולזן> ליפ טימ גונעה ןכאןד ץלעוו אייז נוא .ץכעל גנאל 'וצ טלעוו אי־ז קגישלי
 טיטםיא ףיוא םצחק.רע בוא קחצ םעל ןאט וצ סטנעלש טעארטע^ר רד ־םי<ני)
 ץיזטטוק םע זא טהעז רע םוראוו .םיא ןופ טכאל טאנ 'רעבא יניי״ (־■)':ןייע עניי!
 םיעזןי איל ןיניו״צענ םיוא ןכא? ילעוושא יי" (ל) :טפארטשיג טרעוו רע טאוו גאט
 טיונ םעל גוא ןאמירא םער ץלאיש ץיכא© וצ ןיגיוב רעייז ןיטארטיג ץבאה גוא
 קמיק םעור דןעווש רעיל טי" (*>:טייל עניטלאשמקער'ןיטכעש וצ .ןגיטפרעדע
 רע םעב זיא םע יב* <*):ןרעוו ןכארב וצ ןלע ף סנעניוביעלעייז גוא י ץצראה רעייז ןיא
 ינ (!י) : ןבאה םיעזן־ן יד םאוו'תוריבע ליש ח ןופ רעמ ׳טאה קידצ רד טאוו ליסיכ םד
 טעה םיקח? ך רע?א ןיכארב וצ ןרעו)טעה םיעשך ח ןופ טייקראטש םד םתאו)

 טאג תילד'
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 וד ינש םויל םילהת
 הער תעב ישבי אל טי :היהת םלועל םתלחנן
 יביאו ודבאי םיעשר יכ כ :ועבשי ןובער ימיבו
 אלו עשר הול אכ :ולכ ןשעב ולכ םירכ רקב :
 ושריי ויכרבמ יכ בכ :ןתונו ןנוח קידצו םלשן
 וננוכ ־סג ירעצמ ידנ ״:ותרכי ויללקמו ץרא.
 :ודי ךמוס יי יכ לטוי אל לפי יכ יכ :ץפחי.וכךדו

 בזענ קידצ״יתיאר אלו יתנקז םג יתידר רענ הכ
 וערזו הולמו ןנוה םויה לכ מ :םחל שקבמ וערה
 :םלועל ןכשו בוט השעו ערמ רוס יכ :הכרבל
 םלועל וידיסח תא בזעו £לו טפשמ בהא ר יכ ״
 ושריי י םיקידצ טכ :תרכנ םיעשר ערזו ורמשנ
 המנה הגהי קידצ יפל :הילע דעל ונכשיו ץרא
 אל ובלב וי״־ללא תרות אל :טפשמ רבדת ונושלו

 * • ן ז . ־ _ז : • . *י :_5

 רעטוג רעייזגוא םיקידצ איד ןופ געט יד סייוו החגשה םטאנ יייי ("י) :ןעציטשי טאנ
 עטכעלשא ןיא ןרעוו םמעש ראפ טינ ןילעוו ייז "'לי (־•)':ןיי!גיבייא ףיוא טעוו רבק
 רפ 'ןדעווםיעט׳ראי־ך ראנ ־־ (נ) :טאז ןייז ייז ןלעוד רעגנוה ן״ופ טייצ רד ןי*< נוא'.טיי^
 ןיטכאשיג ןרעוו םאוו ףאש עטעפ יד איוו דאנ ןענייז דנייפ םטאנ גוא ןירעוו טגילימ
 "*י {״)*:םנהינ ןופ ףיור םיער טימ ןרעוו טנעל׳ראפ ןילעוו ייז ערעדנא ראפי רעירפ
 בוא טגילעזטייל קידצ רעד רעבא ןילאצאב טינ רע לייוו טייל רעיףייוא ןעוו עשר רד
 טאוו עטשטנעביג ענייז קד ינ (״):תובוח טלאצ רע םד ןיוש אטישפ גוא הקרע טינ
 קטיינש רפ 'ןילעוו ענעטלאש רפ עגייז״רבא'דגאל םד ןניזער!ןלעמ טשטקב י־שה
 םיבוט'םישעמ ןיא ףיז טקראטש טאוו םעדי (ופ טיר״ט יד ןענייז'טאנ ןופ יי (ס) :ןרעו)
 םעזיא לאמא טלאפרעקווןעדיכ<ינ) :'ןרעגאג רע טוטיגעוו ןייזגוא טיירבינןא
 לאמא ןיב ףיא י־־ (חנ) :דגאה ןייזי ןראפש רעטנוא טוט טאנ םתאר גיבייא ףיוא טינ
 רפ ןרעוו לאז קידצא זא ןהעזיג טינ באה גואץואווינ טלא ףיוא ןיפ ףיא ןעוויג גנוי
 גוא הקדצ קידצ רד טינ גאט 'עלא לנ (ינ) :טיורב ןשעב ןילאז רעדניק עניי!בוא ןזאל
 ןופ קערא רעק.יי־ (ינ) :ה5רב ץבאה רעדניק ענייז ןיילעוו רעבירד גוא 'טיילטנא רע
 סתאוו •־ (׳ינ) :תחנ טימ גיבייא ףיוא ןעת וטסעוו ןיאד סטונ אוט בוא טיטבעלק
 גיבייא ףיוא .םידיסח ענייז ןיזאל יאפ טיינ טעוו גויא ןאט וצ טפשמ ביל טאה טא}
 ס-ק-רד (םנ) :ןטינטי רפ ןרעוו וילעמ םיעשר יד ןופירדניק יד רעבא טיהיג אייז'ןרעוו

 ןעוד ןילעוו גיא םילחה 'ץרא קתינ טרעוו םאוו םלעמ איד ן;י|רי ןלעמ םיקידצ ד
 טפאשגולק סד ןטכארט טוט קידצ םעד ןופ ליומ םאד * (ל) :טלעוו רד ףיוא גיביי#
 חרות אך' תרות (אל) :טכיר ןידייד טוט ג;וצ ןייז נואי ןניקספ וצ איוו ה־ןוח רעד ןי*

 !ופ
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 חל זל ינש םויל םילחת
 שקבמו קידצל עשר הפוצ בל :זחשא דעמת
 ונעישרי אלו ודיב ונבזעי אל יי גל " :ותימהל
 ףממוריו וכרד רמשו יו'לא .רוק"יל :וטפשהב
 יתיאר ׳יל :הארת םיעשר תרבהב ץרא תשרל

 ;זז •; * • •1 : -ז • 1 | •••*־ז •.״ ז; ז

 רבעיו יל :ןנער חרזאכ הרעתמו ץירע עשר
 םת י רמש יל :אצמנ אלו והשקבאו ונניא הנהו
 םיעשפו'חל :םולש שיאל תירחא י יכ רש;הארו
 תעושתו םל :התרכנ םיעשר תירחא ודד ודמשנ
 * םלזעיו ם :הרצ תעב םזועמ' יימ1 י םיקידצ
 חז • /*,*•־ ג •ז :״ •• : ־ : ••:־־*־־ !וב וסח יכ םעישויו םיעשרכ םטלפי םטלפיו

 נחיכות לזפצקב לא יי ב :ריכזהל דודל רומזמ א חל י : הדג ןייא ץא ו״ח חא רע רגתא קגאךן> חא רענייא ןעיו ןיד איג ללפתב חלפת ןייא חא רוסמ רעד
 תחנתו יב ותחנ ףיצה יכ ג :ינרסית ךתמחבו
 ןיא ףמעז ינ?מ יר#בב םתמ'ןיא י : ףד,לע
 תבע יתובש יב י :יתאטח ינפמ ימצעב םאש

 • ז *״5 * ז ** ז ? ז

 : םירמ ענייז ןעשטירג סיוא טינ ךיז ןירעו^סע ץראה ןייז ץא זיא טאג ןייז ןופ
 םומ טאנ רעבא יי סל) :םיא ץטייט וצטרעגאב גוא קידצ םוצ טגול עשר רד -יפוג (בל)
 םעמ רע ןעמ ןעגידלושאב םינ םיא טעמ רע גוא דנאה ןייז ןיא ץזאל ראפ טינ םיא
 דןידרע טעמ געוו םטאנ ןיא ןייג וצ טיה גוא טאג וצ ףאה ה* (יל) :טעטכירעג ןידערד
 ןילעוו םיעשל איד^ע־ח ןהעז ךאנ טסעוו גוא דנאל״סאד ןיבלא וצ ןיבייהרעד
 ןייא זיא גוא עשר ןעקראטש ץיא ןהעזיג באה ךיא יתיאר סיל) :ןדערד ןעטיגשלע?
 רע טייג גנולצולפ רעבא יינעד (יל) :םיוב רעדנענירג רעטלא ןייא איוו טלייקואווי^
 םינ טלעוו רעי גוא טכוזיג םיא באה ךיא גוא אטינ זיא רעניו א טלעוו רעד ןופ קעורא
 רעטוג ןייא םתאמ גימראפטכעך ןייז וצ העז גוא םורט ןייז וצ טיה י^ש (זל) :ןענופע^
 ראפ ץרעוו םיעשופ יד רעבא ם״יעשגפי (חל) :יןשטנעמ ןעכילדירפ ןייא וצ ראנ זיא ףוס
 תעישתי (םל) :ןרעוו וצ ןיטינש רפ זיא םיעשר יד ןופ ףוס רעד '.םענייא ןיא עלא טגילימ
 ע גנע ץיא ןיא םייקראטש רעייז זיא רע .טאנ ןופ זיא םיקידצ אך ץפ ףריה איד גוא
 *יד ןופ ןימער אייז 'טוט רע'.ייז טעטער נוא אייז טפלעה טאנ נוא םרזגד (ם) :טיי?

 :םיא ןיא טצישאב ךיז ץבאה אייז״ סוראמ אייזיטפלעה רע בוא םיעשר
 םדב טיג׳טאג יי (ב) :תורצ ענייז י*שה רפ ןנאמ רד וצ דוד וצ ביור ןייא רומזמ (א)ודל
 וםפ^אז ןראצ םירג ןיד םימ םינ ני,א ץפארטש ךימ ־וטפלאז ןיראצ ןייד
 ץדעדיג סוט"םעגוא רימ ןיא ץועלדןעומ ןלייפ ענייד םוראמייכ0) !ןפארטש ךדכ
 ץימ ץא םרארעצנאגןייק.א!£יג זיא םע ץא (י) :רןא!ד ןייד ןופי טכאמ איד רימ ףיוא
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 חל ינש םויל םילחת
 ושיאבה ו :ינממ ודבכי דבב אשמכ ישאר
 דע יתתש יתרענ י :יתלוא ינפמ יתרובח וקמנ
 ואלמ ילסכ יכ ״ נ יתכלה ריק םויה לכ דאמ
 דע יתיכ־ונו יתגופנ ם : רשבב םיתמ ןיאו הלקנ
 לב ףרגנ ינדא י :יבל תמהנמ יתגאש דאמ
 רחרססיבל אי :הךתסנ אל ףממ יתחנאותואת
 יבהא בי :יתא ןיא םה םג יניע רואו יחכ ינבזע
 :ודמע קחרמ יבורקו ודמעו יעגנ דגנמ יערו
 תווה ורבד יתעך ישרדו ישפנ ישקבמיישקניו *
 עמשא אל שרדכ ינאו יי:וגהי םויה לכ תומרמו
 אל רשא שיאכ יהאו יט :ויפ חתפי אל םלאכו
 יתלחוה *ףל יכ יט :תוחכות ויפב ןיאו עמט>

 ץימ ןיגעון רעגייב עגייש ץא אטיג דנוחג ץיק.חא םע .ץלאצ ןייד ןייעיו רע$רעה
 ערעווזןיאיוו .פאקןיימרעפיאקגנאני?רעפיאןניי! תורבע עקישןעדי־(״) :דמ
 יצ ןנייז איי!ץבראד ראת ןענייז אייז י־י״בי (י) :רימ ןופ רערעווש אייז ןעגייז א^ש
 ץכ ןיא .םמירק וצ ץב דץאיי׳יייענ (0:טייקשערא? ץימ ןקעוד ןילייפ ע״ניימ ןעגןא?
 ןירינ עגייו? קד •־ (ח) :תורצ ןופ ץראווש םוא ןיא איי;גאט ןצנאגא .ן?יו3ן רעיי!
 : בייי ןיי© ןיא טייקצנא? ץיק אטי)חא םע.נוא ץיה עגידענערפ טימ לופ קקין
 אוט ןיא .ןגאלקי? רעדי) רעייז ןיכ ןיא גוא טפאיש ראפ ןלאוו ץכ ןיא (•>
 עלא טסואוועפ חא ריל״ןגעקא ,טאג ינ■״ (י) :ןףא,ד 'ןיימ ןופ גנומורפ טימ ןעיירש
 ץראה ןיימ יבל'(") :ץגיראפו? טי) ריד ןופ חא ןצפיז עןיימ גוא ק)גאלךע$ עגייש
 ןופ טכיל אידגוא ןיזאי ראפ ןימ טאה חפ ןיי(? .טפגגאטימ טלע)גדיג םוראיזיא
 דןיירפ עקיש בוא רפאה פיל~ עעיס י*■ (*•):אסיג ריש אייכ ןיוא חא ןיגיוא עקיש
 :ץטידנ ןופ ק.ייטש דגיילכ עטנעהאנ עגיימ גוא גאלפ ןייש ןיגעקמקא ןופ ןעייסל

 סאוו איל גוא ישפנ ןייש ןירע^יאב םאו)ד גנולקורמש ןא)ץכוז'ייז גוא *יק" ז*;
 ןעצנאגא אייז ןעוט טייקשלאפ גוא .טבערגוא ןידייר 'שטנעלןי ןייש"ץעננאל ראש
 רעטוטשא יוו גוא סיג רעה ןיא םאו)רעביוטא איוו ץפ ןיא גוא י*י (י■) :ןידייד גאמ
 םינטרעה םאוו שגעמאיאיוו רזא ןיפ ןיא גוא י"" (יפ) :ליומץיז קקפע םי? טופ
 ןיא אוט טאג ריד וצ קד ־נ (>־) :קגנודנעוו פא לומ ןייז ץא אטיג חא םע גוא
 גוא םגאזיג באןז ןיא קד י־ (!יז :טאג ןייעי טאג ןירע$ט?ע ריש םסלאז אוד ץכאק
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 טל חל ינש םויל םילחת
 גא־דא דיגא ינו!;יכ טי :דימת ידגנ יבואכמו
 :רקט> יאנש וברו ומצע םייח יביאו כ יתאטחמ
 יפדרתרת ינונטשי הבוט תרת הערימלשמואכי
 :ינממ קחרת י לא דולא יי ינבזעת לא בכ :בוט
 י" יתעושת ־'נראיייתרזעליהשת ע

 •ד 1 ז ד ז: •; { ד 1
 9 י י י9 • -• 1 י • ? 1 • | * - י י 9 • •י• |•. >4 9• • 9 9 | • נ חרות ויפ זעוויג למגמ סיא ןינאה םאת םירוסי ע עיז ףיוא ןעוויג ללפתמ בלמה דיד םאה רומזמ םנד

 יתרמא ב :דודל רומןמ ןותודיל חצנמל א טל ז םוי
 הרמשא ינושלב אוטחמ יברד הרמשא

 הימוד יתמלאנ ג :ירגנל עשר דועב םוסחמ יפל
 יברקב יבל'םח י :רכענ יבאכו בוטמ יתישחה
 ינעידוה -י :ינושלב יתרבד שא רעבת יגיגהב
 ן ינא לדח המ העדא איה המ ימי תדמו יצה יי
 רא ףרגנ ןיאכ ידלוו ימ:התתנ תוחפט הנה י
 ד|לסת'םלצב ףא י :הלס בצנ םדא לב לכה לב
 םמא ףיז שאה םזפ ןיימ זא קד .ןעיירפ רימ ףיוא ףיז ייז ןלעמ רעמאט טגארטיג
 ןא ףאךבא יצ ץב ףיא םתאמ'־ (׳יי) :טסיירגיג דימ ףיוא ףיז אייז ןבאה טצילגיג
 גאז תורגב;עגיימ ןעדי ינ (־י) :'גידנעטש ריימ ןיגעקא זיא נאטייוו ןיימ גוא טיירביג
 עכייז? גיא" ־"יי"(י) :דניז ע?יימ ןופ ןגראז איס ףיא ןייז הדותמ ףיז א־ם ףיא נוא ףיא
 עטביזסיא עניימ ליפ ןענייז ייז גוא .קראטש ןעגייז ני,א תחנ םמרג טימ ןנעל טנייפ
 ייז באה ףיא טאוו סטונ רפ םטבעלש ןילאצאביסאמ יד ףיוא נואי-י־ו־׳םי (אנ)':טינייפ
 ףימ וטסלאז םידד *סיפ) :ןאט וציטביג ףאנ נ א;ףיא לייט ףיס ןימאת ייז .ןאטינ

 ח־׳יח (מ)' :ריג? ןיפ'ןירעטייוו רעד טינ ףיד שטלאז יד טאנ ןיימ טאנ ןיזאל ראפ טינ
 :ףליה ןיימ טטיב אוד םאמ טאנ י ףליה ןיימ יצ לייא

 ןותידי טמייה טאוו רמז ילב םער ףיוא טליפש םאמ רעטםייזיגנאן םיצ חצנמל (א;טל
 ענייהןיטיה לעמ ףיא טלאלקינ באה ףיא יתרמא (ב) ♦ דוד אוצ גנאזיגא
 טיטאח םאיש ןייא ייומ ןיימ וצ ץמיהילעמ ףיא גנוצ ןיימ טיט ןענידנייז וצ ןופ ןנעו)
 לטש׳ןופ ןראמ? טוטטי ןיב ףיא ־•־־1"נ (נ) :רימ ןגעק,'נא טיישש עשי רד'זא לאמטסנעך
 :טבירטב זיא גאזןיימ ןייזנ ליימ הרות ירבד ןופ יליפא ןגיוו#ג באה ףיא םאמ ןניימל
 םאד רעייפא ןענערב טיט ןעק״נייד ןיימ ןייא .רימ ץא טציה רד זיא ץראה ץימ ־יי (י)
 ןמומ טא; רימיייאז •"•ידי (ח) :גנוצ ןיימ םיז? ןידייר םיורא ץוע םזימי? באה ךיא
 ענייס ץרעימנ טעוו ליפמו ,םע זיא ליפמו ןיראן עניימ ץפ סאמ איד בוא ףוס ןייה
 :םיריסי.ע?יימ ץפ ןיבימ ראפ ץב ףיא ןעמ ינוא'טאוו ןימימ למו ףיא .ןיטסננא
 ןייהנוא'.ןיךאיעמיה ןיטטאמינ וצ וטסאה ץיפמה ןייא טימ אייוו ןטסאמינ ןונ ל" (י)
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 0 טל ינש םויל םילהת

 :םפסא ימ עד! אלו רבצי ןודנהו לבה ־ףא שיא
 :איה ףל יתלחות ינדא יתיוק המי התעו ח
 :ינמישת לא לבנ תפרח ינליצה יעשפ לכמ ט
 : תיישע י התא יב יפ חתפא אל יתמלאנ י
 . ז . ־. ן ־ו • • ן**.* : • *־־▼״־ ••ז :יתילב ינא דחי תרגתמ ־העגנ ילעמ רסה אי

 שעב סמתו שיא תדסי ןוע לע תוחכותב בי
 יתלפת העמש *:הלס םדא לכ לבה לזא ודומח
 רג דכ 'שדחתי לא יתעמד לא הניזאה יתעושו יי
 ינממ עשה יי :יתמא לככ י בשות דומע יכנא

 :ינניאו ־ףלא םרטב הגילבאו
 • ן•*• - * ן1״ - ד •ד : ד : - :

 *י״׳י ■דרי ץ־א ןיפ ;יראייינ לינחג חא ;עס זא רעדא ם״הקנארןנ ן״א ןאנ קגאז אמ ז־־א רוסמק ר*ך

 ילא טיו יי יתיוק הרק ב :רומזמ דודל חצנמל א מ
 ־ •* — ׳*י־ח • ו*| • ן- * * ־• ״ ־ז : ־ ••• ־ : ־ .

 טיטמ ןואש רובמ יתער נ :יתעוש עמשר
 יפב ןתינ יי:ףשא ןנוכ ילנד עלס רע ם!רר ןרה
 ד גאמש אב רעד טינ ראג ייא םע .ריל ןיגעקא טשינ איוו ליא םלעיו רע ך ףינא טייצ
 שינעמ 'רד םירא טייג.רעטסניפ רד ןיא ראג יא (0:טדעוו רד ףיוא ןשטנעמ רערעי ןופ
 טינ סייוו ירע גואדלעג ןעלשאז ןייא םומ רע ןעשירב אייל ןעוט טייקשייראג ןגעוורונ
 גנופאה ןייע ליא טאוו'דנוציא נוא יח־! (״!:טיוט ןייז'ךאןןעמענ יצ םע טעוו םע רעיו
 איד .ךיש עטעך דנייי עניימ עלא ןופ ל־ם (ם) :ריד וצ ירא נ ליא גנופיאה ןייש'.טאנ
 א־ט ־ףיא טש־טש רפ ןיב ךיא ־תמיל"(י) ;ןאמ טינ ךימ וט!ןלאל ןיטביעלשא ןופ ינאש

 אוט •"■י (יי) :טכעל יאדוב ליא ןאטינ םסאה אוד םאןו םוריאוו ליומ [ייש קניפ? טינ
 ץ? טלאש ןייד 'טיש שספארטש איוד טאוו ףארטש רעד ןופ 'גאלפ ןייד ריש ןופ פא
 ףיוא הרות רעד ןיא טיישש 'םע םאוו ףארטש רעד טימי ׳ייחנגחנ (יי) :טנעל ראפ ךיא
 טאוו בלישא איוו ןעגנאגיוצ לייא ם?* גוא ןיינעמ "םעדי םפא־יטשינ וטסא״ה תורב?
 :שנ׳עש רעבילטיא ליא 'טייה־ואנ ט־ועיינ .טייק״ישטולינ ןיד רעןיילןנ ןופלאון םפאמ
 וטםלאז ןירע־וט עגייש וצ .םענ״רפ'איידשינ ןיימ גוא טאנ טעבנ ןייש ךראה (!>)
 איוורונ .רידי'ןינעקנא טלעווירעד ףיוארגאאדו ןיב׳ךיאיטוראוו ןיגיייווש טינ
 י־-ה (י•) :ץרעטל? עגייש עיא איוויוזא דןיל טצעלאב טאוו רעניואווגייא רעדמערפא
 קעווא לעוו ךיא רעדיייא ןיקראטש דןיזלאז ־יאדכ תוריז עגייש ריש ןופ םא רעןר

 :ץיל אד טינ לעוו גוא טיער רעד ןופ ץינ
 ךיז םאה דע גוא םא}אוצ ןיפאה ךיא'אוט ץפאה היק'(נ) :י** יייל חצנמל (ייג ם
 םאה רע גוא ■*עי (נ) :אייר״שינ׳ןיימ טרעהינ טאה גוא דימ אוצ טגיינינ
 ףיוא טאה רע גוא םייל קגינשיזא ןיפ בורג ערעטםני?א ןופ םכארביג ףיוא ךיש
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 מ ינש םויל םילחת
 ואדייו םיבר וארי ונדרלאל הלהת שדח ריש

 *ז * * •. ח• •• x • 1 דד

 וחטבמ י םש רשא רבנה ירשא " : ״3 וחטבי
 תישע תובר י :בזכ יטשו םיבהר לא הנפ אלו

 האטחו הלוע •ל תירכ םינזא תצפה אל החנמו
 תלמב יתאב הנה יתדמא זא ח :תלאש אל
 יתצפח דדלא הנוצר תושעל >־:לע בותכי רפס
 בר להקב ק־וצ יתרשב ־ ':יעמ ךותב ףתחות!
 ד״רךצ ״•:תע־מ ,רתא ר אליא אל יתפש הנה

 • ▼ ו * ז 1 % ןוד דד • • \ ן • 7־ • ־ ,י

 " הזרא :בך להקל ךתמאו ףד?ח יתדרכ אל
 הוכת ךתמאו ךדסח יממ ךיקכר אלקת אל
 לאז ךיא טירט עגיימ טלעטשינ טסעפ טאה ר? סיפ עניימ ץזלעפא היוא טלעטשינ

 ביורא .גנא]יג ?יי;ןייא ליוימ ץימ ץא ץבעגינ שאה ר? בוא ז״ל (י) :קקניז ןייא טינ
 ץלעוו אייז נוא י״שה ןופ החגשה אל !העז ןישנעמ לס ץלאז ם? .טאנ רעזגוא וצ

 ןיינעמ םער לואוו ־י־•׳.(.י) :טאנ ףיוא ןירעניז ראפ ךיז ילעמ גוא ץטכראפ ךיז
 יצ טרעק:ג טינ ףיז טאה רע גוא שענרעכיזראפ ןייז טאנ טנאמיג שאהרעסאון
 ןא^יג וטסאה רעדנואוו ליפ "בי (י) :סנעגיל וצ יזיז ץרעק םאוו איד וצ נוא'עצלאטש
 ץיק.אד טינ זיאסע.זנוא ראפ גנוטכארט ענייד גוא רעד;ואוו ענייד .שא;ןיימ טאנ
 ןילייל םיוא גוא ץגאז םיוא ןייעיו לאז ךיא ןעיו .ריד וצ ןיכיילג םע לאז קמ ךא!
 חנז (ס :ןילייצ רעד םיוא אייז קנעק וצ ןופ ליפ וצ אייז ןעניי! רעדנואמ ליפ ענייד
 טרעבעליג רימ וטסאה ןלעיוא .טרעגאך טינ וטסאה החגמא גוא רעפפא טכאלז^
 זא ןטעביג טינ וטסאה תאמח ןברקא גוא הלוע ןברק!* .הרות ירבד ץרעה לאז ךיא
 ןונ טנאיג ךיא באה הרות ןחמ תעשב לאמטסנעך ״> (׳0:ן י עגינ הרות יד שסאה וד
 הרות'רעד ןיא ןסייה טעמ י־שה םאמ ןיטלאה וצ יד? יניס גראב םוצ קמיקינ ןיב ךיא
 טלאיוג ךיא באה טאנ ץימ ןלמו ןייד ןאמי וצ "סל (פ) :רימ ןגעמ ןבירשינ טייטש 0אך
 $ באה ךיא -חישנ (0:דיימע;גיא עגיימ ןיא גוא ןיעראה ןיימ ןיא זיא הרות ץיד נוא
 ץיא םיור;ןשיויצ טאנ ןופ טייק:ככעךינ םד טלייצ רעד באה ךיא טסייה םאד טגאזינ
 וייד ו׳י׳יייז״י) :טסיימ וד טא; .ןיריימ ראפ טינ ךיא לעו)ןיצפעל עניימ ןונ גנולמא!
 ףליח ןיד גוא טייהלאמ ןיד .ןצלאה ץימ ןיא ןיל יוה ראפ טינ ךיא באהיטייקיטבערי;
 טייהראמ ןייד גוא דאנינ ןייד ץלייצ דז וצ ןטימ רפ טינ באה ךיא .טגאזנ ךיא באה
 ןיד ןדיימ ראפ טינ טקלאז טאנ ד זא דד ךיא טעב ה!* (*>:גנולמאזץיא לי$ וצ
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 אמ מ ינש םויל םילחת
 רפסמ ןיא דע תוער ילע ופפא יכ גי ן ינו־ךצי
 ומצע תוארל יתלכי אלו. יתנוע ינוגישה
 ינליצהל יי הצר יי :ינבזע יבלו ישאר תורעשמ
 ישקבמ דחי ורפהיג ושבי יט :השתיתרזעלל
 :יתער יצפח ומלביו רוחא ונפי התופסל ישפנ
 :חאה חאה יל םירמאה םתשכ בקע לע ומשי יט
 דימת ורמאי ףישקבמ לכ ףב וחמשיו ושישי יי
 ינדא ןויבאו ינע״ינאו ״:ףתעושת יבהא * לדגי
 :רחאת לא יחלא התא יטלפמו יתרזע יל בשחו

 ־ ־ : ־־־*.־: ז/.־ • : ־ ? ־ ז: •; • ז ר
 : חראד רע םאוו הלות מ*א ץבענ אוצ חסי* ץקעוי רעד םי ם ריסזמ דער

 לד לא ליכשמ ירשא ב :דודל רומזמ חצנמל א אמ
 תחחיו והרמשי ייג :והטלמי;הער םויב
 ונדעסי יי י :ויב

 ןד ז : ־ ־ה > ז: ״.״ח.* : •״״ :. י / ־ ז י •׳*יז. ז ־ ן\ :

 ינא ה :וילהב תכפה ובכשמ לכ יוד שרע לע
 :ןמיה גידנעטק רימ ץלאי טייהראוו קד מא דא{י{ קד .רימ ןופ טייקמילאב רעד
 ריז? ןגאה םע 1 לאצא ןא 'טלפכערש רימ ףיוא טליגץליג םתא ןבאה םג? םתאוו <־(>>)
 אייז .ץטסננא ראפ ןהעז טינ'ןעןנ 'ךיא גוא תורבע עניימ ןופ םימטקמ יד טכיילגין
 וצ ןופ ןיזא?'ראפ רימ טאה ץראה ןיימ נוא פאקז קמ ןופ ראה אייל ןופ רעמ קניי!
 ףלה ןיימ וצ טאנ .ןייז וצ ליצמ רימ טאנ טגיליוואב ייאז ה*י (יי) :קמ ןיקלאטק
 .קנעל רפ וצ בייי ץימ ןלע{אב םאוו יד עלא ןרעמ טמעק רפ ןלאז אייז ישבי (י־) :לייא
 קמ ץרעגאב םאע ד ןילעוו טמעש רפ ןלאז ייז גוא רעטניהא ןטערט קדוצ ןלאז ייז
 םמעש ראפ ןילעוו א"!םאוו ףוס םעך ףיוא ןרעדעאוו רקז לאז ןעמ י״י׳י (*):ץבעלק
 ןילאז״נוא גיטסול'ןייז ןילאזיייז ישישי (מ) :דיילפא דיילפא רימ ףיוא ןגנוז םאוו ןילעוו
 לאז טאנ וגאז'גידנעטק ןלאז ייז .ריד ןרענאב םאוו ןמא ףלי!ך קד טימ ןקיר? ר,ד
 טיונא נו'א רמירא 'ןייא ןיב ךיא נוא י״י ("י) :ףריה ןייד קביל םאוו יל ןייז ןיביוה רעד
 ןיימ >טםיב רעטער ןיימ נוא ףייה ןיימ .ץמכאלט רימ ראפ לאז טא{ .רע^יטפרעד?

 :רימ ןיפלעה וצ ןופ ןעמאז ראיפ טינ טסלאז םאנ
 םוצ דחז טגילה רע םאוו ץשטנעמ םעד ליואוו יי״י• (נ) '!יייל י■*״־ חצנמל (*)אמ

 נאט םער ץא ;ןעמעש ראפ טינ 'םיא לאז ןעט הקךצ ץ3ע{ אוצ ןאמירא
 םיא םעויו עא ןטיה םיא טעיד טא; י (י) :קנילטנא ראפ רד טאנ םיא םעור קיל^וא ץפ
 םיא םסעוי ת נוא טלעוו רד ףיוא טקראטשג נוא טביולנ ץועיי טעוו רע ׳ ן?על ןזא>

 ןענהעל דטנוא םיא טעוו טא{ יי (י) :טנייפ ענייז ןופ ץליוו םעד ץא ן?ע; רעביא טין
 קניילק*רעד ןופ נא־5 ןטעקז םעל טעב ןעקנאלק םער ףיוא םגיל רע קמ לאע??נעך

 לאטטסנעד
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 במ אמ ינש םויל םילהת

 ן דזל יתאטח יכ ישפנ האפר ינת יי יתרמא
 םאו י :וטש דבאו תומי יתמ יל ער ורמאי יביא י
 אצי ול ןוא ץ ינק טל רבדי אש תצארל אב
 ילע יאנש לכ ושחלתי ילע דחי ח :ריתי.ץוחל
 רשאו1 וב קוצי לעילב רבד ט :יל הער ובשחו
 רשא ימולש שיא םג י :םוחל ףיסוי אל בכש
 התאו אי :בקע ילע לדגה ימחל לכוא וב יתחטב

 וז ־ : 1 •״ 7 ־ ד • : • ן ־ ** • : ז־ 1

 יתעדי תאזב בי :םהל המלשאו ינמיקהו ינת יי
 ימתב ינאו ג■ :ילע יביא עתי אל יב יב תצפחימ
 יי זוורב י; :םלועל הינפל ינביצתו יב תבמת
 :ןמאו ןמא םקעת דעו םלועהמ לארשי יהלא

 ינש רפס
 :■^9״ חי} ןנךיח ש3ף ףרא לןןר6ך אך קפ דעןרעה איד ןךלעוי דער ם* ד^נדק דען

 גרעת ליא־נ ב :חרק ינבל ליכשמ חצנמל א במ
 קניירק ץיז ץא ט־ועק,ר? םיא ושסאה ףאלש׳ רעייז תא רעגעליג ץיז זא לאזןסקנעך
 טא ן ,קנאר!ך ןעוו״יג ןיב ךיא זא ןנאז געלןנ דוד ךיא ■" ("נ :ןפלאהינ םיא םסאה גוא
 עקיס יביגא (י) :ריד וצ טגידןיזינ באה ךיא וליזוי ןעיו שפנ ןיימ רייה ךימ גילעזסייל
 םעוו ןעיו גדא ןבראטשץוש רע טעוו ןעיו .ריז? ףיויא רעטרעוו עטכעלש ןנאז טנייפ

 טיסי רע שער ןהעז ךיט טמוק רעןייא קוו בוא "י (י) :ןעמא'} ןייזי ץראררעפ ןירעוו
 טכעךסוא םד ףיונוצן אד טלימא!ז׳ראה ץין .דניירפא רפ ךיז טכאמ גוא שזלאפ ריס
 םאדץזייררעשוטםאגץא'םיורא סייג רע ןעיו גואירימ רפ ןידייר טינ ןאקז ירע סאוו
 ריסי רעביא ץדייר םיאנוש עניימ עלא י׳^ (״)':טבאלטיג טאה םאוו שטנעלש
 ןתיירב וצ איץו רימ קעוו ןטכארט ייז'.ןרעה םי}לאז ךיא ידכ דייהרעליט׳ש ןעסאזויצ
 ץא תא ןאטיג שאה רע םאוו ץנאז ע;ישפא־קלאש'יד יני (*):ריס ףייוא םעטכעלש
 טניל רע זא םורד קנארק ־ךז תא תורבע ענייז רעביא שביית םאד ןסא}י}ןיירא םייא
 8אךז ךיא טאוו ש׳טנעס רעד ךיוא ;י) : ץיטשיפיויא טינ ןיושי רעיטעוו קנארק ץוע
 טרע;יז רפ םיא ןיא:ריס באה ץא םא !ו םולש 'ןיא ריס םימ תא רע זא ןטלאהינ םיא
 טאג אוד רעבא •י"" (*>):שירמ ןייז ריס ףיוא ןיבייה ךיוא טומ טיורב ןייסיטסץ םאור
 טימיזי״נ !נ■) ':סשוג ץלאצאב אייז יעדי ךיא גוא ףיוא ךיס לעמש נ!א ךיס נילעזסייל
 ראפ ןלאש טינ טעוומנייפ ץיס ןעיו דיס ץא טסרעגאב אוד םאר ןסיוו ךיא לעוו םעך
 ץא ןביליוינ ץ? ךיא ליידו ךיא בוא :״י (!>):טבעירשי יתא ריס ןעיו ךימ רעביא החסש
 ףיוא ךיס םסאה נ־יא קניירק ץיס ןיא טרא־שינירעטנוא ךיס וטסאה םייקסחפיקה

 טןיולי}ויינ סיינ:ןבעי 1יעת ךיא ןסז לב ןייז דנות? 'לאז ךיא זא ריד רפ 'טלעמשינ
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 םוילסילהת

 :םיהולא :ןילא תמת ישפנ ןכ םיט יקפא למ
 האראו'אובא יתמ ור לאל םיהלאל ־שפנ האמצ נ

 הלילו םמוי םחל יתממד א הלא
 החבזא האא ל:7ץתא היא םות לכ ילא רמאב
 דמ 'םרדא ללב רכמא יכ מ:?:ילמ הכפשאו
 המ י :גגוח ןומה החותו הנר לוקב םחלא תיב
 יכ םיהלאל ילחת ילמ וכמתו ישפנ ־חחותשת

 ישפנ ילמ תלא וינפ תומישי ונדוא רוע
 םינומדד!ןרא ן״אמ ף־ןכזא ןכ למ חחותשת
 לוקל ארוק םוהזו לא םוהת ׳י :ךמצמ דדמ
 םמל־ :ירבע אע לןאגוךחבשמ לכ ףירונצ
 לאל הלפק יממ הריש הלאבו ורסח י;החצו
 ןופ נוא טלעוו קע ץדעדנא םער זיכ םלעל קע ץא ןופ לארשי ןופ טאנ רעל טאנ זיא

 י :ןמאו ןמא טלעוו רעק;זיב טלעוו רעד
 רעדניה אד וצ גנורהערעב ענייא .רעטסייט גנאז םוצ ׳ייק ימל ליכשמ חצנמל 00 בט
 וצץטםולי) גוא'ןעיירשטוט יניא ץא אייו אוזא ״־״״ לי׳ס(נ> :חרק ןופ
 זיא בייל ןיימ "*"'(ג)":'טאנ ריד וצ ןיטסולינ שפנ ןיימ טוט וזא רעסאל עלעווקא
 .ןעקנירטוצ רע)יטשיאדא*איל גיבייאיטבעל טאוו טאנ וצטסוליננואניטשלאך
 רימזיא םע ׳יחי" (י) :זזב טא}ראפ קהעזינ ןידעו) לעיי נוא ןעמיק ךיא לעל ןעל
 ןעט לייוו טגיטעזינ ץט ןבאה איי1 טכאנ נוא גאט טיורב איוי ןירעלט עביט ןזעליג
 נוא ןענאמ רד ץז דןיא אוט סאל "ל* (״):טא)ןייד לא יארו גאט עלא ןגא) ריט טוט
 ץנעוו עטקעדאב טיט ןילא? רעביא געלפ ץא זא עלעז ץמ רימ ץא ךיז טסינ וצ םגז
 ץא לוה םטאנ ץא ןעטוק ןיגעלפ ריט זיב םיאנוש ראפ דחפ ןא ןיי)ליטש געלפ ץא
 טייל ליפ ןיפ גנומורב גוא רעדיל ביול טיט גוא גגאזינ ץפ לוק ץא טיט שלקטה חיב
 וזא ץז וטסוט טאוו "־(י) :טרי ץיזוצ טלאדץין לגרל הלוע ןעננאגינ ןענייז םאו)
 וצ ףאה .דעצ םיתג רע קטורב וטסוט םיתאל .יוא עלעז ןיימ דימ ףיוא ןיגייינ ןייא
 טגאז ילי (0 :ןייז טעיוו םיא ןופ םאל ףליה רעל ראפ ןביול ךא;םיא לעיי ץא טא)
 ריא'דייל םורד ןגייב ץא ץז עלעז ץיט טוט ריט ףיוא טאנ ץיט ׳ ללטס דול רעליוו
 איייב גוא ץ!ץ ןופ דנאל םאל ץא ןאטינזנוא טסאה אוד םיסנרפ םאל ץמ ןאמ רד
 רעבא .יניס תאכ םעד ןופ ןעננאניג קעווא ןענייז רימ זא ןומלח ןופ גרעב איד
 טוט היצ ערעיניא רעד וצ הרצ עפיט ץיא טסייזד םאל דנורג פא ןייא ״״״ (״).טנייה
 ענייט *ןא קטוק יוזא' ,־אטא טימ רעסאוו ליפ טפיול םאל םעניו עץל ןופ ץפוי
 ןיראפינרעביא רימ ץוא ;עץ1 םי ןופ קיניא ענייל גוא ןעללעוו ענייל עלא .תורצ
 ץא טןייה סאד גאמ ןרעל ;יוש לא)םע םס!־ (ם) :תורצ עסיחנ עבלעזא טסייה סאך

 רעד
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 גמ במ ינש םויל םילהת

 ־ולק המל ינתחכש המל יעלס לאל הרסוא ■:דד
 סופדל יתומצעב חצרבאי :ברא ץחלב יולא
 המ בי :ףיהלא דא םויה'לב ילא םרסאב יררוצ
 םיהלאל ילדרוה יל? ימהתהמו ישפנ תחותשת-

 :יהלאנ ספ תועשי סלוא דוע יכ י ■י
 :לאר6י ת1ךףי׳.אהניק ןייא ניא הלואנ דעד ףיוא תאממ קמד ר1םזמ דמידוצרעד תארמ

 ד־סר אל רגס יביר הבחו םיהלא ינטפש א גמ
 התא יכ ־:סטלפק הלועו המרמ שיאמ
 לקלקא ררק המל סקהנז ,דמל יזעמ יהלא
 ינוחני.הקה ךתמאו דןך1א חלש י זברא ץחלב
 : ךיקונבשמ לאו ךשךק דל לא ינואפי
 ־ליג תחמש לא לא םיהלא חבזמ לא 'האובאו י
 יחחותשת המ ׳י :דדלא םד־ולא רונכב י ךדואו
 דוע יכ םדדלאל יליחת ילע ימהת המו שפנ

 :יהלאו ינפ תועושי יונידוא
 חונאל ןיא םכאנ ייב גוא רי1? וצ דסח ןייז ןבאש לאז םאג גוא תור$ ןופ גנופכייל רע־ז
 סאו; טאנ אייב םד טעב ךיא .ןפלעה רימ לאז רע"םאד ריס םימ ןייז גנאזינ ןייז לאז
 ןיזלעפא יוו טייקראבש ץימ זיא רע טאוו טא;וצ גאז ךיא .יי־" (י) :ןיבעל ץימטיה
 ךרוד טצלאווש ראפ ץינ םוא ךיא לאז םוראוו ןיסעג ־1? טנייה ךימ וטסאה םאיוו רפ
 םימ רענייב עניימ ןיא טכעטש קמ אדו ךיילג זיא םע <*•):טנייפ ןופ גנוקידאח
 עלא רימ וצ ןגאז ייז םאו; םעד טימ ךימ ץרעטפעל רעגחיילאב עיניי־ט ןעוו ררעוישא
 וטסומ טאוו גואש?נןיימקיב ץיאךיז וטסוט םאוו •י־־(בינ :טא;ץחזיא ואווגאט
 איד זיא רע לייוו ןיביול ךאנ םיא לערו ךיא םוראוו טאג וצ ףאה .רימ ףיוא ןעמורב

 :טאנ ןיימ נוא םינפ ןיימ ןופ טייקיטכיל אח ןופ ףלי,־
 ךלמה דוד .ינטפש (יס גמ

 ץטבעריגנוא ןייא גוא ןישלא? ןייא ןופ.םור$ טינ זיא סאוו קלאפא וזא ןופ ערה
 רעקראטש ;יימ טאנ ץימ טסיב אוד סוראו;-־(נ) :ןענירטינא ךימוטס־ואז ןיקטנעמ
 איל ךרוד טצראונש ראפ ןיי;סורא ךיא לאז םוראוו ץזאל ר8 ךימ וטסאה סוראו*

 אייז .ןיריפ ךימ ;יליאז ייז טייה־ואונ ץיד נוא םביל קד קיש *־י (נ) :טנייפ־ןופ גנוקירד
 ןאדנוא ה"־*, (-0:ןגנוניואוו ענייד וצ נוא נראב קנילייה ןייד וצ קנניירב דימ ןלאז
 ךימ איירפ ךיא טאוו טאנ ןיקיאטש םוצ טאנ ןופ חבזמ םעד וצ ;עמוק ךיא לעוו
 :׳טי יייית־ת -י. (״):טאנ ןיימ טאנ לחי? ןייא טימ ןיביול ךח לעוו ךיאיגוא םיא םימ

575 

 ב!!ו26□



 דמ ינש םויל םילהת
 םיהלא ב :לכשמ חרק ־ינבל חצנמל א דמ ח םוי
 לעפ ונל ודפס וניתובא ונעמש 'ונינזאב
 םדג ךדי התא ג" :םדק ימיב םהימיב תלעפ
 אל יכ י:
 יכ דמל העישוה אל םעורה ץרא *ושרי םבךד?
 אוה התא -יי :םתיצר יכ ףינפ רואו העורה הנימי
 ונירצ הב י :בקעי תועושי' .רוצ םחלא יכלמ
 חטבא יתשקב אל יכ י :ונימק םובנ המשב חגננ
 ונירצמ ונתעשוה יכ " ־ ינעישות יאל יבדדן
 םויה לכ ונללה םיהלאב ט :תוקיבד וניאנשמו
 1נ£ניל0ת1 תחנז חא י ♦ חלס חד1נ 0ל1^ל לו02ח
 רצ ינמ רוחא'ונבישת אי :וניתואבצב אצת אל־ן
 םדגבו לכאמ ןאצכ וננתת בי :ומל וסש וניאנשמו
 תייה אלו ־ ןוה אל? ףטע רכסת גי :ונתירז
 ט־ועהיג רימ ןבאה ןר^יוא ערעזנוא טימ טאנ םייל* (נ) :ל•*■־ ח-,־ >״ל חצנמל 00דס
 ץא טקרעווינ טטאה ת טאוו קרעמ ך טלייצ רד זנ־א ןבאה ץועטלנן ערעזנוא
 ראפ רעקלעפ וטסאה דנאה ןייר ץפ טבאמ יד טימ ח ׳י". <0:ןמיד רפ גיעט ערןויי!
 יד ץהארב וצ'טסאה'.טרא ־ךייז ףיואילא־ךשי ך טצנאלשיג ןייא טםא,ך גוא ;בייט
 טינ סוראמ ינ (ר] :לאך{ץי ץרא ץפ ןבירטעג'םיתא אייז טסאה נוא י קנב רעקלעפ
 ץפ טייקראט#רעייז נ'וא לאירישן ץרא תשרט.לארשי יד ןבאה דרעוווק 'רעייז טימ
 רעק.ךא?ש ץיד גוא דנאה עטבער ץיד טרעיינ ןיפ״אהיג טינ ייז טאה םע־וא רעייז
 וד (ה) :טגיליוואב יי] טטאה אה לייוו"טכיזע;נא ןייד ץפ טכיל םאד גוא םערא
 ףלה יד ןעמוק יאז םגן םן ךיוא דנוציא ןגאן 'רפ טסלאז אה .טאנ דן)מ ןיימ טסייב
 טימ .רעגידיילאינ ערעזנוא ןסיוטט׳ ראפ רימ ןלעמ ףליה ןייד טימי וי (י) :בקעי ץפ
 םודאמ •־ (׳;:טנייפ ערזנוא ןטערט וצ רימ ןלעמ ןא וןיל ופור ריו? טאוו ןעל?אנ ןיה
 :ןפלעה םינ רימ ןעק,דרעיווש ץימ ינוא ןרעכיז רפ דןימ ךיא אוט קיוב ןיימ ףיוא טיג
 טנייפ ערעזנוא גוא רענידיילאיג ערעזנוא ןופ ןפיאהיג טוא טסאה אה םתאמ ינ (ח)
 ןייד נוא 'גאט ןצנאנא ךיז רימ ןעמיר טאנ טימ "־׳י1" (יי) ףעמעש רפ טבאמינ יטסאה
 רפ ונוא טסאה גוא ץזאל רפ טטאה ה שטאח ף" (י) :ןביול גיב״א ריוכ ןלעמ ןעמאן
 ראפ 'זניא טטאז] וד ימיזת סיס :ונוא ןיפלעה וצ ליח ךנוא ןיא 'טינ טקיינ נוא טמעש
 יג:׳"{!') :ייז וצ טביתנ ונוא ןופ ןבאה םנייפ ע־וזנוא גוא רגיליילב ןופ'רטניהא טרע,ר
 ראפ זמא וטקאה רעקרעת ןזנ׳יווצינוא ץשעיסוצ ףא}׳'אימ ןיבעגיג ונוא טסאה
 אה נוא םלענ ןא ־ואג קראפ ץיל טרעפטנעט רעביא םסאה אוד יינסת (מ) :טיירפש

 טראה' י : י י
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 דמ ינש םויל םילהת

 םלהו געל ונינכשל הפרח ונמישת יי :םהיריחמב
 ץ 1**.״ ד ־ו־ *־•••: •> ד : דז ו- • : דז - • 1

 שאר דונמ םיונב לשמ ונמישת *:וניתוביבסל
 דפ תשבו ידגנ יתמלב םויה לכ יט :םימאלב
 :םקנתמו ביוא ינפמ ףדגמו ףרחמ לוקמ יי מנתסכ
 ונרקש אלו ףונחכש אלו ונתאב תאז לכ ״
 ינמ ונירשא םתו ונבל רוחא גוסנ אל טי :ףתירבב
 ונילע םכתו םינת םוקמב ונתיכה יכ כ :"ףחרא
 וניפכ שרפנו וניהולא םש ונחכש םא אכ :תומלצב
 עדוי אוה יכ תאז רקחי םי,־־ולא אלה בכ :רז לאל
 ונבשחנ םויה לכ ונתוה ףילע יכ גכ :בל תומלעת
 ^ הציקה ינידא ןשית'המל הרוע,יכ :החבט ןאיצכ
 ונינע חכקת ריתקת ףינפ ,דמל הב :חצנל הנזת

 ?נ־ך ונשפנ רפעל ,רחש יכ יכ :ונצחלו
 טנאמג זנוא טטאה וד י*-*׳" (יי) :זיירפ רעייז ראפ טלענ ליפ ץיק טרעמיג טינ םסאה
 טאוו רעניואוונייא עלאוצ דנאשא נ־א טאפשינא .םינכש)ערע״זנוא ראפ ד:א?)וצ
 .רעק.לעם יד אייב ליפשליב ןייא רפ טכאמיג זנוא טקאה אוד י"•"" (יס) :יזנוא סורא
 ץצןאגא ל־ (״>):רעקיעפ איד אייב זגרא ףיוא 'פאקסעד םימ טליקאשיג טאה ןעמ

 לץ־ם (ח) :טקעדיג וצ פי;;ר ןיימ טאה דיגאש נוא ןינעקטנא רימ דנאי/ןיימ זיא גאמ
 ראפ .רימ טמעש רפ :וא רימ טרעטפעל טאוו רערעטסעל םעד ןופ עמיטש יד ןופ
 ףיוא ןעמוקיג זיא ץלא םד ־ץוא ןיעוולנ (״):רימ ןיא םקונדזיז זיא טאוו טנייפ'םעד
 :דנוב ;ייד ןיא טשלעפינ טינ ןבאה רימ גוא ןסעג ראפ טינ םראפ ךיד דימ ןבאה זנוא

 רזנוא טגיינינ פא טינ טאה םע :וא ץךאה רעזנוא ןטארטינ קרויצ טינ טאה םע'"ל (םיו
 ןופ טרא ןייא ןיא ןיםיוטא) ראפ זניא טסאה אוד ךיוא ןעוו ינ (ינ) :בערו ןייד ןופ טירט
 טימ טסייה םאל םיופ ןופ ץטאש םער טיס טקעלאב זנוא ףיוא טסאה בוא'ןעגנאלשי
 ץבאה רימ ביוא נוא ןעמאנ םטאנ רעזנוא ןטענ ראפ ןעאה רימ ביוא " (אנ) :תורצ
 טאנ ראוו רפ אל" (״):טאנ ןיךמערפא וצ ;טעב וצ טנעה ערעזנוא טעטיירביג םיוא
 :זיא ץראה ץא טאוו םעגעגראב רפ םאד םייוו רע םוראוו 'ץמשראפ םארוטעוו ה׳ב
 ןעניי] ריט .גאט עלא ןנאלש רעד ןראוו רימ ןנייז ריל ץא ךל ןיפלאה דימ לייוו '•־ (מ)
 ךד קערי רעו ׳יייי (יי) :ןטכעש וצ טלאה ןעמ טאוו ףאקי איד איוו טניכערינ ץעוויג

 םסלאז וד .ףיוא ךד עכאוו .טאג .'טפאלש םאוו רענייא איוו ץיז וטסלאז םוראוו
 טאל טביזעננא ןייד וטסתאברא? םוראוו ■י־ל (׳״):גיבייא ףיוא ץזאל ראפ טינ זנוא
 :גנוקירל דע׳גוא גוא ץיפ רעזנוא טסעג ראפ אוד איוו דמילג החגשה ריד טסייה
 דרע רעד וצ םפעהאב זיא םע .בייל רעזנוא דרע רעד וצ ץגיוביג ןייא זיא םע ינ (,;>

 י;זגו א יי 1 %
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 םילהת

 :הרסח ןעמל ונלוקו ינל הקרוע המיק >־:וננטכ
 ¬ווכנ םער גוא תוביש תודמ איך תא ה^עמ ןייז םלייצ דעד רע גוא חימיסה ןלס ףיוא ק#וחכ ןלסה ־ח־ז שאה ריממ םער

 : בתכל עירי ג תא תוריבע נ\א . .

 ריש ליכשמ חרק ימיל םינשש לע חצמלא המ
 ישעמ ינא רמא בוט רבד יבל שחר ב :תדידי

 ריהמ רפוס טע י
 • ז 1* ד : ד • 7 -

 נדרלאדןכרבןכ , ,״
 ךודהי ךזח ייבג ךד לע 'ףכדר ירוגח •י :םלועל
 ידצ הונעו תמא רבד לע בכר הלצ ךיד־

 היצח ו תוא־וונ ךוותן
 1 ו•.״

1 

 םי,ללא האסכ י :ךלמה יכיא בלכ ולכי ךתחת
 תבהא ח :ףקמלמטבש ־שימ טכש דעו םלוע
 היהלא םיהדא ךךשמ';כ לע עשר אנשתו קדצ
 לכ תועיצק תולהאו רמ ־־ :ךרכהמ ןושש ןמש
 תונכ י :ךחמש ינמ ןש ילכיה ןמ ךק־לכ
 ןיד ןינעוו ןופ םיוא זגרא זייל בוא זנוא ףלעה ףיוא אייטש המיק (מ) :ךרב רעזנוא

 :םישגזמ עטונ ץיק_'ןיבאה ירימ ךירא ןעוו דאניג
 • חרק יגב איל וצ םינשש רמז ילפ םעד ףיוא רעטסיימ גנאז םוצ חצנמל (א)המ
 םדיל ץיאה ץימ שחי (ב) :שדקמה יתיב ןיא גנאזיג עכילבילא גנורהעלעב ןייא
 ריש םעד טכאמג באה ךיא םאוו קדעוו עניימ גאז ךיא .דייר עטונ טכאלט גוא ךיז
 :רעביירש ןכיגא ןופ רעדעפא איוו ךיילג זיא הריש ןינאז וצ גנוצ ץיס ״ ךימ םע־ז וצ
 טייקגילעזיטייל ןיסאגיג םיוא זיא םע .ןישנעמ עלא ןופ״רעגעש םזיב אוד תיסי* 0)
 גיבייא ףיוא טשטנעביג טאנ ךיד טאה םורד .ןצפעל ענייד ןיא טייקגילעפעג גוא

 :גגוריצ ןייד גוא טכארפ ןיד רובנ אוד ךיד ןייד ףיוא״דרעווש ןייד ןא טרוג יטח (י)
 טסלאז וד גוא ןיטפשמ טכער טסלאז .םיד .קי^ב טייקגייש ןייד טימ נו'א רייהי (ה)
 עטכער ץיד ןיבאז עניטכראפ ןענרעל ךיד םעור איז גוא תווינע עטכערינ םימ ןייז
 ענייד *ןילאפ ריד רטנוא ןילעוו רעקלעפ .טפראשג ןענייז ןלייפ ענייד וימ (י) :דנאה
 טאה םא;םאוו לוטש'ןייד דימסנ :טינייפ סגיניק ןופ ןצראה ןיא ןיפערמ ןילאז ץלייפ
 איד זיא טייק_גיטלעוץנ עניטראפ טכעיר ןייא לייוו םאד זיא גיבייא ףיוא ןבעגיג ריד
 טסאה ינוא טייקעטכעריגביל םסאה את תביא (ח) :ךיירגיניק ןייד ןופ טייקגיטלעוויג
 ענייד ןופ רעמ דיירפ ןופ לייא טימ טאנ ןייד טבלאזג ךידי טאה םורל םטכעלש טנייפ
 ןילעוו רליילק עניילעלא םימשב ענייפ עלא ךיוא יוזא נוא ךילעגענ *יום'(©) :םירבח
 טימ רד ךיד ןעמ טעווץיב דנאפלעה ןופ'ןיצאלאפ יל ןופ םימשב עלא ןופ ןיקעמש
 דובן סיורג טיס ןטש־ךאפ ךמיןייעיו תונידמ יל ןופ עטצלע עלא ^ייננ (י) :ןנןיירפ רד

 םע
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 ומ המ ינש םויל םירהת

 םתב? ךנוכיל לנש הבצנ ךיתוךדי? םיבלמ
 "-.-ריפוא

 ךיתאאיה יב ך•?;ףלטה ואתיו י :ךיבא תיבו
 ירישע ולח:ךינפ החנמב רצ תבו י■ ךל יוחתשהו
 תוצבשממ המינפ ךלמ תב הדובב לכ יי :םע
 תולותב ףלמל לבות תומקרל יט :השובל בהז
 הנלבות ^:לול תואבומ י היתוער הירחא
 תחת יי :הלמ לכיהב הניאבת ליגו תוחמשב
 :ץראה לכב םדשל ומתשת ךינב ויח ךיתבא
 םימע ןכ לע רדו ־ור לכב ךמש הךי?זא "

 :דעו םלעל ךודוהי
 :תומחלק קרמ ףיוא םעוי םלאראד גונסו גונ ןיפ םייצ איד ףיוא םייג ר1םזם ־דעמיידוץ דער תא רויכזמ יסח

 םיזדלא ב ן ריט> תומל!;לע הרק ימל חצנמל א ינ
 ג י .י

1'. 

 :דאמ אצמנ תורצב הרזע זעו הסחמ ונל
 :םימי בל ינ םידד טומבו ץרא רימהב ארינ אל ןכ

 ימש (אי) :ריפ וא ןופ דלאג טי£ דגאה עטקער ןייד איי^ ה ינלמ איד ץיט$ טומ םע
 ץיד םעג רב גוא הרות ייל ץרעה וצ רע;ואץיד עינ גוא העז בוא רעטבאט וצ ךראה
 רענוא' יאתיו (בי) :םיבכוכ תדובע טניליקץבאה םאוו זיוה םרעטאפ ןיד נוא קראפ
 ךיד קוב גוא ראה ןיידיזיא רע םוראוו טייקעיש )ייד חבקה ךלמ םעל ןיטסוליג טעוו
 ןאט איי] ןלעוו םינפ ןייד הנתמ ןייא טיט רוצ טאטזק עסיורנ איל גוא (ע) :םיא וצ
 םא\ו ךלוק תבא איוו דובכ רעייז זיא טנייה םאוולנ(יי) קלאק ןופ עטסכייר יד ןטעב
 טיט "■־קיל (*):גנודיילק ריא״דלאג ןופ רעדיילק עגיטםעק,איך ןופ גינייוועניא טציז
 ץרעוו םאוו לארשי איד ה׳בקה ךלמ םוצ ןרעוו טריפענ איז טעוו רעדיילק עטבעוויג
 ה׳בקהךלמ ם״וצ טעוו אייז טיט םוליש ןייז ןילעוו םאוו ן לע זיג עריא תוליותב ץםוריג
 ייז דיירפינוא טייקגיטסול טימ םבאלביק ןרעוו ןרעוו אייז "נלני.י(מ) :ןלעוו טכארבג
 םעל ףיוא "י" (ח) .האובנב ךלמה דעייטנאז .ה׳בקה ןופ"לקיה םעד ןיא ןעטוק ןלעוו
 ןראה וצ ןאט אייז טסעוו ה־בקה וד ,רעדניק ענייד ןייז ןלעוו ןרעטלע,ענייד ןופ טרא
 קכילטיא ןיא ןעמאנ ןייד ןענאמ רעד איומ ךיא .ייי־!" (חי) :'טלעך רעצקאג רעד ןיא

 :'גיבייא ףיוא ץביול'ךיד ןילעוו רעקלעפ םורד רוד
 זנוא וצ זיא טאנ ם־הל״זנ)' :גנאזיג ץיא חומלגז רמז'ילכ םעד ףיוא חצנטל (״)וס
 ללפתמ םיא וצ זיא ןעמ זא טפאשננע ןיא ףליהא טייקראמשא גוא רעצישאבא
 םךז8 ןטבלאפ טיק ךיזריטןלעמ םתדלי (נ) :יעייז ןרעפטנע וצ ןענופיג רע טלעון
 :ם!ןיטיט ץאיכרעב איל ץגייב ךיז טעוו םע זא'דרע אידיץטי? רא6ןילעוו טעמ

 ומהי
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 זמ *נ ינש םויל םילהת

 :הלס ותואמ םידד ושעריוימימ ודמחי.ומחי.י
 ינכשמ שדקי םזחא רינ? וחמשי ויגלפ דדנ ■י
 םזחא הרשי טומת״לכ הברקב םי,־ולא י :ןוילע
 ולמב ןתנ תוכלממ וטמ םדג למה י :ךנב תונפל
 זחא ונל בגשמ ונמע תואבצ ל ״:ץרא גוטת
 תומשל םש רשא יי תולעפמ וזה ובל":הלס בקעו
 תשק ץדאההצק רע תומדלמ תיבשמ -:ץראב
 ופדרי ־׳־:שאב ףרשי תולגע תינח ץצקו רבשו
 :ץראב סורא םרגב םודא םיהלא יכנא יב וערי
 :הלס בקעו 'יתלא;ונל בגזעמ ונמע תואבצ : ־•
 ועקת םימעה לב נ הומט חדק ינבל חצנמל * מ
 ןוילע :יכ> :הנר לוקב םירחאל ועידוי ףכ
 םימע רבד י :ץראה לב לע לחג ךלמ ארונ
 תא ונל רחבי י :ונילגר תחת םיטאלו וניתחת

 •; וז ־־ : • *** : ־* ־1־ * •.8 * 1

 ןעוט אייז םי ןופ רעקאוו םאד םייל טימ טשיו? וצ טרעוו ס5ן ןעמורב ןעוט סע ימי (י)
 ןילאווק עגייז םאוו ךייט רעד רחנ (ח) :גיבייא טייקכיוה ןייז ךרוד :רעב איד ן־ועטיצ
 גנואור עגילייה םאד ה״ב טאג ןופ טאטשי איד ןעיירפ רעד ץלעו)ק״מהב ןופ ץיג טעו)

 טעוו םילשורי טאטש רד ןיא זיא טא;םמ* (י) :ןטואד טעור רעטשרעביוא רעד טאוו
 גאט ןופ טייצ איד ןעמוק טעוו םע זא ןיפלעה ריא טעוו טאנ טגייניג ןירעוו טינ איז
 ןכייר:י;יק טגייגי; ךיז ץבאה אייתעקלעפקמורב ןאטיג ןבאה אייזימ(!) :ןרעוו

 רעביא רא.ל רעד טאג יי (ח) :דרע איד ןיי;אוצ טוט לוק ןייז טיה ץבע; טומ ת׳ישה
 :נידןעמש בקעי ןופ טאג רעד זנואוצ טייקראטשא ,זנוא טיט זיא טפאשרעה עלא
 תיבעם*(י)':דנאלךיא םייקטסיווןאטיג טאה סאוו טא;ןופ קרעוו איד טהעז טייג טל (*0
 ־וגן טאה ןיגיובא׳ןבאה םולש ןילעוו עלא טלעוו קע זיב טייךטשז ןיועטש ראפ טוט רגן
 ימרה (אי/:דעייפ ןיא טנערב רפ רע טאה ןגעוו טייכ זיפש םעד טקאה וצנוא ןיכאיב וצ
 ןאמ וצ םא;ןיב ךיא זא טסייוו בוא םילשורי ףיוא ןיטלאה המחלמ ןופ פאטזאל
 עלא רעביא ראהרע־ד טאג ייי (בינ :דךעירך ףיוא טכייה ריד ןרעוו'לעוו ךיא טפשמא

 :דיז;^ בקע!ןופ טאג רעד זנוא וצ רעקראטשא זנואטיט זיא טפאשרעה
 ץרעדנא םעד רענייא טנעה יד ךייא טבינ רעקלעפיד עלא לכ (ב) :׳י* חצנמל (י)זט
 דעךיזיא טאג ןעד יכ (נ): :'גנאזיג ןופ לו,נא טימ טאג וצ קגניז גוא ןילאש טוט
 ןכאמ טאה ועיני־(י) :טלעוו רצנאג רד ףיוא ךלמ רסיורנארגיטב־ואפא רטשרביוא
 :םי?ג ערעמוא רמ;וא קנא;צא;ינוא ןייז ז;וא רעט;וא םילשורי.ץיקרקלעפייד ןרימ

 רחביי
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 חמ זמ ינש םויל םילהת
 הלעי :הלס בהא רשא בקעי ןואג תא ונתלחנ
 םיהלא ורמז י :רפושי לוקב ל העורתב םיהלא
 ץראה"לכ 'ךלמ יכ ח :ורמז ונכלמל י ורמז ורמז
 םרג לע םיהלא ךלמ ט :ליפשמ ורמז םד־ולא
 ופסאנ םימע יבדנ י:ושךק אסכ לע בשי םיהלא

 :הלענ דאמ ץרא ינגמ םיזראל יכ םהרבא יה^ םע
 ז־:־ •."וד •• • ז • •• ד ד : - - ,.ד

 : ם־לשירי ןופ םיחבש איד םלידן רעד נ יא ודיששה תומי חי** םיינ רוסזמ רעד

 ללהמו ן;'ילחג'ב :חרק ינבל רומזמ'ריש אחמ
 שושמ ףונ הפיג :ושדק רה וניהלא ריעב דאמ
 :בר ךלמ תירק ןופצ 1יתכרי ןויצ דד ץראה לכ

 ד |••• 1••• ־״ :| • | * *ז •• : :י־ | • ־ ן •;וז ז ד

 הנה יכ ׳י :בגשמל עדונ היתונמ־ואב םיהלא י
 והמת ןכ ואר המה י :ודהי/ורבע'ודעונ םיכלמה
 :הדלויכ ליח םש םתזחא הדער י :וזפחנ ולהבנ
 • • •• ־ : *־1 1־ < 1 רשאכ ט :שישרת תוינא רבשת םידמ י חורב ח

 רע םאור בקע! ןופ טפאשרעה םד הלחנ ךנוא טלימו רד םיוא זנוא טאה רע,י״ני (ה)
 ןי־ךעוו טעוו טאנ גנולאש טימי ןיבייה רד ןראוו זיא ה־ב טאנ .ילע (!):רימת ביל טאה
 רעזנוא וצ טגניז טאנ וצ םבייל גוא םנניז י■"* (!):רפוש ןופ לוק םער טיט טביוליג
 : טפאשגולק טיט טגניז םא;זיא טלעוו איל ראג ןופ ךלמ רעד םוראוו ־־ (י) :ךלמ
 טא;זא ןסיוו ןלעוו עלא רעקלעפיד ףיוא ןעגיביק שוט טא;רעגיטלעווינ רעד ולפ'(■)
 איל 'בידנ (י) :לוטש רעגילייה ץיז ףיוא שציז שאנ טלעוו רעצנא;רעד ןופ ךלסא זיא
 טאוו טא;ןופ קלאפ סאד םילשורי.ןייק_'ןעלמא'ז ןייא ךיז ןעומ קלאפ ןופ עלעדייא
 רעד ןופ רעצישאב איד ןענייז טאנ וצ םוראוו שאנא רא? ןיטלאהיג'טאה םהרבא

 :ןיביוה רעד רע ך זיא רע טלעוו
 םאטש רעל ןיא טביולי;רעייז נוא םיורג זיא טאנ ליינ (ב] :^ ימל ייסמ ריש (א)ודמ
 זיא םילשור! טאטש יד דנעיגעג רעניישא ״״ (נ) :גראב ןגילייה ןייז שאנ רזנוא ןופ
 קמ שאה ןטראד חבזמ םעד ןופ טייז ןופין ץא ןויצ גראב רד טלעוו רד ןופ דיירפ יד
 ■יילי• (י)*:ךלמ ןסיורג םער ןופ טאטש איל ןעווי;רפכמ טאה טאוו תונבךר ןטבאשיג
 ראפ םנאקעבזיא ■ק ןעמיק טעוו 'חישמ זא'ץצאלאפ עריא ןיא ןעוריטעוו טאג
 קעווא ןענייז ייו טלימאזיג ןייא ךיז ץבאה ךיירגיניק אייל םוראוו ־־ (ה) :ןיקראטשא
 קנייז טרעדנואוו ראפ ךיז ייז ןינאה יוזא ןהעזיג ןבאה ייזהפ"(0 :דנאנאי ןראקיג

 ןא ןטלאד ייז שאה שינלעטיצא הינח'(.) :טלייאי;ךיז ץבאה אייז ןיקארש רעד ןראוו
 ןנערב וצ רע טוט טניוו הלזמ םעד טיט ׳ייינ'(") :ץרעניוועגא איוו גאטייווא קמונמ
 אף ןופ טלעהי;ץבאה ריזנ איוי י־■"־ (יס .לארשי איד ןיגאז ,שישרת ןופ ץפיש ך■

 םיאיבנ י א,ך
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 ןדמ ינש םוד םילחת
 .,תואבצ ןי דעב ינזי^ך ןב ונעמש
 !זאא ונימד י :הלק םלוע רג? ;דנןווכי םיהלא
 : בדאא לקשב *י :ףלכיח ברקב דיסח
 הנימי האלמ קדצ ץרא ךצק לג? ־־"־י

 1 'הדחי תונב הנלגת ןויצ רה חמשי ־י

 .הילדגמ ורפס הופיק־ח.ןויצובס ־>:דןדכפשמ
 ןעמל היתונמ־א וגספ הלתל םבבל ותיש י•
 'וניהלא םיהלא ־יב;ורדא רודל ורפסת
 " "י :תומ לע ועוני אוה רעו םלוע

 תאז ועמש נ :רומזמ חרק ינבל חצנמל א טמ >־ ״
 םג ג :דלח יבש;ל? יניזאה םימעה לב
 יפ י :ןויבאו רישע ־יוד שיא ינב םג ם־זא ינב
 לשמל הטא ■י :תונובת יבל תוגהו תומבה רבד
 ער יימיב אריא המל י :יתדיח רוגסב חתפא י;ןא
 תוליח עלא רעביא ראה רעד טאג ןופ טאמש רעל ןיא ןהעזיב רימ ןבאה וזא םיאיבנ
 :גיבייאיזיב ןעגיטסעפ טאטש איל איזטוט טאנ .טאנ רעזגוא ןופטאטש רעל ןיא
 איוו 'ךפשנ (*י) :ילכיה ןייד ןיא יאניג ןיד טפאהיג גוא טכארטג ןבאהרימ טאנ ״-־״0)
 טלעוו רד ןופ ןיקעייד ףיוא ביול ןיד זיא ויזא הלשממ ףיוא טזייול םאוו זיא ןמא;ןיד
 וויצ תאב רד ןעיירפ ךיז טוט םע "*׳י (בי) :דגאה עטכעל ןייל לופ זיא םייקלטכערי;

 ויצ םתא'טייג יניס (ע) :טפשמ !ייל ןנעיו ןופ הדוהי ןופ טעמיש יל 1^'י? ליז ]?,ט 'יז
 רעיומ ריא וצ ץראה רעייא סוט י"־׳ (יי) :םמערוט עריא טלייצ םורא איז טליגניר גוא
 םעד וצ ןילייצ דער טלאז ריא םאר ןיצאלאפ עריא ףיוא ט3ייה,ןרעיומ לאיז ןעמ איוו
 זיא םאז1 טאנ רעזנוא טא; רעגיטלעוויג רעל ׳־ (י־) :ןייז רעטעפש טעוו טאוו רוד

 :גיד^ןטזש גוא גיבייא ןיליפ ז;וא טעוו רע גיבייא
 איד עלא טטענ רפ רעקלעפ עלא םאר טכראה י*־" (נ) :יי!־" ״יק ינבל חצנמל (יסםמ
 לודג םדא טס״ה רע טאוו 'םהרבא ןופ רלניק ך * 0 :טלעוו רעד ףיוא רעציז
 טיוג ןייא רעכיירא רעדנא;אב קדצ שיא ן?ורי;טלעוו טאוו סנ ןופ רעד;יק יל ךיוא
 ןיימ ופי ןיטכארט םאדינוא טפאשגולק ץליירטוטליומ ןיימ ־"(י> :רעגימפךעדאב
 דזיא הרוח רד מ ןרעיוא ע;ייט ןניי; איט ךיא ׳י" (״):טייקגילנאטש רב זיא ץראה
 אומ םוראוו '"־ל (י) שינעטער ןיימ רינינ טקיד סאוו רקז ילבא טימ ןעמפע אוט
 *יד טימ טער־ן ךיא םאו;תורקע ד ליייי געמ עטקעל? איל ןיא ןטב־ןאק ךימ ךיא

 סיפ
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 טמ ינש םויל םילהת
 םרשע ברבו םליח לע םתטבה י :ינבסי יבקע ןוע
 ןתייבל שיא הדפי הדפ י אל חא "ח':וללהתי
 :םלועל לדחו םש*פנ ןוידפ ךרד ם :ורפכ םיחלאל
 הארי יכ אי :תחשה הארי אל חצנל דוע יזרו י
 ובזעו ודבאי רעבו לספ דחי ותומי םימכח

 • 7• *״• > >•!•7 •: ־ח־ >17 •7״:

 םתנכשמ םלועל ומיתב םברק ־ :םליח םידרא;ל
 רדו רודל

*1 

 םדאו גי :תומדא

 רקבל םירשי םב ודריו םעדי תומ ותש לואשל
 הדפי םי״ללא ףא :ול לבזמ לואש תולבל םרוצו
 יכ יארית לא יי ■:הלס ינחקי יכ לואש דימ ישפנ
 ותומב אל יכ ״:ותיב דובכ הברי יכ שיא רשעי
 ויתב ושפנ יכ טי :ודובכ וירחא 'דרי אל לכה הקי

 ז 1_ן_*_ן_י ר ־ **** <*> ־ | ־ •

 באה רע.ייז ףיוא ךיז ןלעניז ראפ טאוו איל <״*יעי ;0:קלנניר םתא דקמ קמ סיפ
 ץזייל שיוא טינ שינעטא קק״רעךתבא ״״ (ח) :ךל ייז ןעטיראב םייק כי'ר ר^ייז טימ
 ננוזיילסיוא םד רעץמ' זיא שע בוא יקי (ט) :גנרזיילסיוא ץיז טאנ וצ ןבענ טינ טעוו רע
 ןבעל לאז רע ןעוו ־׳יי (י) :גיבייא ףיוא ןטיט רס ראנ זיא ךאז ייד נוא שפנ רעייז ןופ
 רעבא ינ (יי) טאהיג טרעווא ןנעמדאפ םד טלאוו םנהינ שד קעז טינ לאזירע 'גיבייא
 םאווירעד ךיוא נוא עוער רעשיךא_ו רדרעדנאגאב ןבראטש םיקירל ןהעז טומ רע
 טניק'(ב>) :'באה רע;יז ערערנאיוצ ןזאל אייז נ'וא קאי ר? ןרעוו חוצט ןופ עדייל זיא

 ץיא ןופ ןייז טעוו ננואור רעייז גיבייא ףיוא ץיז טעוו רעזייה ערעייז ןטכארט רעייז
 זיא תשא רד רעבא ־י" (י־) דרע רעל ףיוא ןעמאנירעיל קור ייז ןרעדנא־םוצ רוד
 ןכילגינ טךעוו רע חהישע םד ןיביילב םיא ייב טע־ר םע ביוא סייוו דעוו שנעמ ץיא
 רעיל טיט טייקשיי־ואנ ןבאה ייז טאוו געדו רעיל זיא םאד ״׳ (יי) :תומהב איוו וזא
 ז!״כ (יט) :גילנעמש ןילייצ רד ןעמ טעוו ליומ רעיל טיט איל ךאנ איוו ךיילג תורישע
 תומה ךאלמ'רעד םנהינ ץא יל ןעייג וזא לא@ש ןיא ןעיינ ףאש יד איוו זייא ףוס רד
 אירפ רד ;יא עגיטרא״טכער ך ןעגיטלעוץג יל ףיוא טעוו סע נ'וא ןכערב וצ ייז טומ
 ץא ןע1?יק רע טעוו זיוה ןייז ןופ םנהי; ץא ןליופ רפ וצ םיעשר יד ןופ הרוצ רעייז עא

 ךיש םעוי רעי םחאוו םנהיג ןופ שפנ ןיימ ןימיל םיוא שעוו טאנ רעבא ־*(׳ט) :ם״נהיג
 עשלא ןעיו ץגרא)נוא ןיטלראפ טש דןיל טסלאז לא (ח) :גיבייא ףיוא דןיז וצ ןעטענ
 רע זא םינ טוראוו ינ ("ינ :זיוה ןייז ןופ דובן רעד ס־ועקינ ס־ןעוו םע ןעוו ךייר םרעו)

 טבראמש
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 נ טמ ינש םויל םילהת
 ¬וח דע אובת ־ :דול ביטית יב ךדוד ךרבי
 אלי ךריב םדא אנ : ■רוא וארי אל חצנ רע ויתובר

 :ומר;תומהבב'לשמנ ןיב:
 : גינסו גונ ךאנ ןידה םוי םעד ףיוא סייג רוממ דעד

 ץרא ארקינ רבר : םיהלא לא ףסאל רומזמ א נ
 יפי ללכמ ןויצמ ב :ואבמ דע שמש חרזממ
 וינפל שאשרדי.לאווניהלאאביזג :עיפוה םיהלא
 םימשה ^ ארקי י :דאמ הרעשנ ויבייבסו לכאת
 יתרכ יריסה יל ופסא ־י :ומע ןידל ץראה לאו לעמ
 םיהלא יכ ־םדצ םימש ודיניו י :הבז ילע יתירב
 לארשי הרבדאו ימע העמש י :הלס אוה טפש

 •" 7: • 71•• —:־־ ״ ״ 7 >: • 9 ז ו״•״

 בו ;יעאו
 ד ודי

 ח :יכנא ז :םי; אי
 ) וד• 7 % - • ן ״ 1 7 ן וד• ד״: >. • .דד )*7 7 וי 7 :

 לותיבמ הקא אל ט :דימת ידגנל ךיתלועו רחיכוא
 רעי ותיח לכ יל יכ י :םידותע דויתאלכממ רפ

 ־<*.! :־ ד • • ־ | ו*.״ : : • •

 י■ (םי) :דובכ ןייז םיא *ךאב טינ טדעדינ םע גוא ןיז טימ ראג רע טמענ טבראטש

 ןיד רעבא רערעדגא ץיק.טי^ ןיז ןביול ןיילא רע טוט שפ;ןייז עשר רעד םוראוו
 אוד איבת (כ) :ןאטסמוג ןיילא ריד טסעלל אוד זא ןיז^נעןק ערעדנא ןביול ןלעוו קידצ
 וטסעלו עשר ןופןרעטלע ענייז ןופ רוד םעדזיב "םלעלו רענע;ףיוא ןהעז ןעו^ק׳טסעוו
 ןעזקק ןאק/סאוו קנעמרעדסיא (אכ) :םביל ןייק_ןהעזטינ אייזקעוו גי3ייא זיב ,;העז
 וצ ןיכילגי; חא׳טינ םאד םיימש ראפ רע גוא אבה םלועב טייק^ילרעה םיור;וצ

 :ןידעוו טמוטש ראפ ןילעוו אייז , תומהב
 ןפוריצ ןא נוא םערי;טאה רע טאנ רעניטלעללי;רד טאנ רעקראטש רעד.רלמזמ (א)נ
 איד ןויצ ןופ ןיימ (ב) :ןיי;רטנוא ןייז ח־;'גנוניי# ןוז יד ןופ דרע ןיד לאז םע זא
 טאנ רעזנוא אבי (נ) :םלעול רצנא;רעך ףיוא קנייש טכאמ;טאל טאה טאטש״ע;ייק
 םעוו םיאי סורא גוא רעייפא ןענערב טעול םיא רפ ןנידו# טינ טעיו נוא ןעמוק טעלו
 ןענייז סאלו םילש יד וצ ןפוד טוט רע ארקי (י) :טפשמא ןאט לאז ןעמ רעייז קמרוט#
 םגאז נוא י״>א (ח) :קלאפ ןייז ץטפ#מ וצ דלע״איד וצ נוא ןיביוא לימיה םעד ףיוא
 .ףךומ יד ןמלאה וצ ןעררג תירב חרוכ ןבאה סאלו יד םידיסח עניימ ןייא רימ טלימאז
 ןבאה יי!נוא יייניי (י) :י;ים רה ןייב תונברק*ןטכאזץינ טאה ןעמ סאלו ןטכעש םעד ייב
 םךעלוינ גנאל טאה םע עשטאח טייק.יטכעריג'ץיז לימיה ןיפיוא םאלו יד קאז ןאטי;
 ןיימ יע טכלאה ■ימש 0):גיבייא טפשמ טאנ םוראול ןאטינטפשמא טאה רע ייא
 ץיד גוא רטכירא ק!הרחמ נוא ןנייצב ריד לעלו ןיא לארשי ןידייר לעלו ןיא קלאפ
 תמוע עמדי ץפארמ# ןיד ןיא אוט תונבךר עגיינ ףיוא טינ אל (ח) :ןיא טא;

 ;ילאז
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 נ ינש םזיל םילהת
 יוו םילד ףוע לכ יתעל - ;ףלא ירדרב תומהב
 לבת יל יכ ף ל רמא אל בערא םא -יי :ךמע ידש
 םידותע םדו םיריבא רשב לכואה גי :האלמו
 ןוילעל םלשו הדות םיהלאל 'חבז יי :התשא
 :ינדבכתו הצלחא הרצ םויב ינארהו יט :הירדנ

 .י : ־ : ן : ״.* : י * : • ו- דז| : . | ןי*.״ * .

 אשתו יקח רפסל לק המ םיהולא רמא עשרלו
 ךלשתו רסומ תאנש ,רתאו !י :ךי? ־ילע יתחב
 םעו ומע ץרתו יבנג תיאר םא "־:לק־חא ירבד
 זןנוטר העלב תורלש לץן " :ףקלה םיפאנמ
 םב רבדת היחאב בשת כ ן המרמ דימצת
 יתשרחהו י תישע י הלא אכ :יפדז ןתח המא
 הכרעאו י ההיכוא הומכ היהא תויה תימד

 1 ד 1• * • ז (ד י ן * רז *.* : *.״ ״.י ז •* * •

 ןפ הולא יחכש תאז אנ וניב בב :ףיניעל
 1 \\ * ־.״: : י ז ן ו4

 םשוייננדבכי קחדת.הניז :נ :לצמ ץאו ףדיא
 :םיהלא עשיב ונארא ךרד

 _ • ״.ד ^ - 1•• : מ : ־־ ן ץ/דד•

 ןיד ןופ סקא ןייא זיוה ןיד ןיפ טינ גנאל ר$ דןיא אל (ם) :עלנעטש רימ ראפ ןייז ןלאז
 רע סאוו רבה רוש רעד דלאוו ןופ תויח עלא זיא ריס וצ םוראווייכ (י) :ףאש לאטש
 ףיוא ןעילפ םאוו תופוע עלא סייוו ךיא יתחי (אי) :גלעב םניזיומ גאק עלא ?ץוא םסע
 ץיזלאזךיא ןעוו־א(בי) :ריס רפ זיא ילק זיזלע;יופרעסיורגדדגואגדעביד
 :ןיא טלעוורלןיא םאוו זיא ריסוצסוראוו ןגאז ןפיואד םינ ריד ךיא לעור גירעגגוה
 ףאש ןופ טולב סאד גוא תומהב עמעפ ןופ שיי׳לפ סאד ץסע ןעד ךיא לעוו לכי^ (!י)

 טסומ אוד ןעוו טאג וצ ןבלקא רפ טניכעךד זיא םאד חבז (יי/:ןעקערט קד ךיא לעוו
 טעוו רדנ ןיד ןטשרבייא םוצ לאצביךאנ רעדנוא טאג רפ תורבך יד ןנעקב ןכאס
 גנייא זיא רד םאור גאמ םעד ןיא ריס וצי ףור בוא '*יקי (•):ץרעור ןעמוגעגנא יאדוב
 לדו םאוו עשי םוצ רעבא ע״ילי (*):ןביול רימ םסעוו אוד גוא ןיטער ךיד ילעיו ךיא
 גוא תוצמ עניימ ןילייצ רעד וצ םאד ריד גיומ םאוו טא;םגאז ןאט םי;הבושת ןייק_
 בוא דייר ףארטש טנייפ טסאה אוד חתאי(ח) :לומ ץידףיוא הרותןייס ןגארסיטסומ
 וצ טניליווג וטסיב בנגא טפהעז וד ןעוו םא(") :ריד רעמגיה״דייך עןיימטספראונ
 גוא שמכעלש ןידלו ומסקיו ליומ ץד די* (םי) :קלח ןייד זיא םיפאונ טיט גוא םיא
 םיצל טימ ןיציז טסוט ודי בשת (כ) :תואוןל םיס ןניואוויג גוא ןטפעה$ טוט ג;וצ ןיד
 חלא ^אנ) :דנאשא 'ץבעג וטקוט ןוז םלעטומ ןיד ץא ץליי־ו ומסוט׳רעדורב ןייד ןופ
 ךיא טכאדי־ו ריד וטסאה ןגייווש לטש לאז ךיא גוא ןאמיג וטסיאה ץפאז ע;יזאד יד
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 אנ ישילש םויל םירהה
% 

 :ןיפד חב*מ םאח תי מ* תן ״ם יסח קד יןי> קיוינ ח־חזזג ןיז דת םאה דוסמ םמ;ץי

 ןתנ וילא אובב ב :דחל רומזמ חצנמל א אנ
 םיהלא ינת ג :עבש תב לא אב רשאכ איבנה
 ינפבכ'ברה י :יעשפ !דדמ הימחר בירכ הרסחכ
 עדא ינא ייעשפ יכ ׳י :ינרהטי יתאטהמו ינועמ
 ערהו יתאטח דקבל הל י :דימת ידגנ יתאטחו
 הכזת הרבדב 'קדצת ןעמל יתישע ףיניעיז

 ינתמהי אטדבו יתללוח ןוועב ןה ז
 המכה 'םתסבו תוהמב תצפה תמא ןה ח :ימא
 ינסבכת רהטאו בוזאב זינאטחת ם :ינעידות
 הנלגת ';

 רז ! ו״• ז % # •ן •ן • §•• • • •• ■ • • • •• !•4 י •ו• • ■״• די *

 יתנוע לכו יאטחמ ־ףינפ רתסה אי :תייח תומצע
 ןוכנ התו םיהלא יל ארב רוהט בל בי :ההמ
 1 ז ־ 1;_<*>• •.1 _־ז:_ז_״_ ״ : ,

 ראפ םישעמ ענייד ןטכיר ןא לעת ךיא ןפארטש ץח ץא לערו וזא ,ח איוו ץיז לערו
 םוראוו םאכ ןא ןסעכ רפ טאוו יד םד טייטש ־ופיימ (ע) :ךיד ןפארטש וצ ןבוא ענייד
 ר־הצי״סעד םכעזןי םע רעוויחגיי (ט* :ןייז ליצמ טינ ר;ייק.טעת ןקוצרפ לעיי ךיא זא
 םכאמ םאת רד .רובב רימירע טומ םעדטימ חורב5ןעןייזףיוא הדותמ ךיזיזיא ינוא

 : טאנ ןופ ףריה רעד ץא ץזיייוד םיא ךיא לערו םיאטח ענייז ןופ'ןירעקז קעווא
 ויא דוד זא םיא וצ ןבוקינ זיא איבזה ןתנ זא יי-בב (ב) :יייל ייכ״ חצנמל ססאג
 איוו וזא זיא דסח ץיד איוד וזא טאנ ךימ גירעז טייל ־נ" (ג) :ע?ש תב וצ ןעמוקינ
 ץפ ןישאוו וצ ךימ רהעמ ניה'(ו) :םיעזן׳פ עניימ פ"א קעון טייקממאב רעד ליפ ןייד
 ךיא סייוו םיעשפ עניימ םוראוו ־־ (ה) :ךימ בנימ םיאטח עניימ ןופ גוא דניז עגיימ
 גוא טגי־זניזינ ךיא באה ןיילא ריד וצ ול (ינ :רימ רפגידנעטשטייס^דניזעניימנוא
 זא ןיגעוו ןופ ןאטינ ךיא באה טכעלש זיא ץגיואענייד ןיא טאוו ;טיטנעמ ץיק״וצ טינ
 טכערג ןביילב טסעוו וד דיירענייד טימ ןייז טכערינ וטסעוו ןייז רחומרימ טפעוו אוד
 דבז טימ נוא ןראוויג ןפאשב ךיא ןיב דבז םימ ?י (י) :םיעשר איד טפמפשמ יד זא
 יל ץא תמא ןייז לאז םע וטטליוו ראת ראפ !ח (ח) :רעטומ ץיימ טציה רעריךימ טאה
 איד טאוו םאד בא תובשהמ יל םיורא טמוק ןט־ואד ןופ םאוו ןישנעמ םעד ןופ קינ
 ךימ טסראז אוד <ם) :קיוו ץבאמ רימ ושס^יאז טקעדיג וצ רימ ראפ זייא המנה
 לא• ךיא נוא הוקודא חךן ןופ שיא םעד ןופ בוזא טיס טגינייר ןעמ איוו רזא ןנינייל

 םטראז י״י•" (י) :יינש ןופ ןרעמ רעסיית לאז ךיא ןשאוו ךימ שפלאז אור ןייכ ןרעוו
 וזיזי טעוו םע ןייןלחומ רימ שסעוו אוד זא טייקיטסור גוא ריירפ 'ץרעה ןינאמ ךימ
 עניימ ןופ ןראצ ץיד םלאהב י"" (*•ג :ןטי״וטש וצ טסאה וד םאת רע ביב יד ןעייל*
 םבערא גוא טא'נ דימ ףא#ב ןףאה ןימא ־ל (ני):פא קעמ תונוע,עבימ ערא גוא םיא^!

 * ץבטראפ
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 בנ אנ ישילש םויל םיילהת

 היכרד םיעשפ הדמלא יט :ינכמסת הבידנ התו
 םיהלא םימדמ ינליצה יט :ובוטל'ךילא םיאטהו
 ינדא "יי :ףתק־ןצ ינושל ןנרת יתעושת יהלא
 ץפהת אל יפ " :התלחה דיגי יפו חתפת יתפש
 םיהלא יחבז טי :הצרת!אל הלוע הנתאו חבז
 :הזבת אל םיהלאהפדנו רבשנ בל הרבשנ חוד
 תומוח הנבת ןויצ תא הנוצרב הביטיה כ
 לילכו הלוע קדצ יחבז ץפחת זא אכ :םילשורי

 :םירפ החבזמ לע ולעי זא
 ■ז |־: ־ : ־ ־ ־ד־ ז

 :תוער ןאס םיא םעיו רע םאר ןד שמיראב גוא ערה ןושל םערינ םאה םאוו יטוראה גאוד םליש ךלפה דוד

 ימודאה גאוד אובב ב ן דודל ליפשמ חצנמל א בנ
 תיב ילא דול אב ול רמאד לואשל ירגינ
 דסח רובגה הערב ללהתת המ גז :הלמיחא

 "."ו••• <*> • ־ ז 7! - ־ ן • - |*.י וד • ד

 עג ־ךדכ טטלאז אוד ל* (!י) :רימ ןיא אייגב ןאט םטוג ןלעוו לאז ךיא ןליוו קט־ואפ
 :רימ ןופ ןעמענ קעודא טינ וטפלאז שלוקהיחור ןיד גוא ריד ןופ ןיפראוו קעווא
 ןעזג טגיימ םאר חור רעטגיליווב רד ףליה ןיד ןופ דייר? םד םויא רימ רעק הבישה (די)
 ןיד םיעשופ ד קנרער לע וו ךיא ו^־ל*' (*):ןעגהעל רעמנוא ךימ לאז שדוקה חור•
 םיו? ץרעקמוא רד וצ ךיז ןילעוו עגידץז אמ גוא ןאט ה;ושת ךיוא ןילאז אייז געוו

 ץימ .ףליח ןיימ טאג רעד טאג טולב דלוש ןופ ליצמ ךימ ייא] ,*יי" (#0:הבושח
 גוא ןענעפע וטכלאז"ןצפעל עגיימ טאג 'יניי• סי) :טייק״יטכעךיג ןייד ןעגניז טעון'גגנצ
 ת באג גוא גגוטנעשא טיג טסרעגב וד םוראוו ־נ (״):ביול ןייד ןגאז טעוו ליומ ץימ
 טאוו י^ב1 (־י)ן דיזמב טוט ןעמ םאוו הריבע ןייא ףיוא הלוע ןבןקזץיק_טיג טםגגאלרען1י
 ץא׳נוא ןיכארבוצא חור םעגיכארבוצא ןא םמענ טאנ םאוו׳נגוטבעיש יל ליא קד

 גיטיגב חבי־־ה (נ) :ןאטמענגוא'הזבמ טיגזיא ןידהחדמ'רך וליןנא ץראה ןסיוטש
 * (*נ) :םילשורי ןופ ןירעיומאיד'ןעיוג טסלאזיאוד ןויצ טאמש״איד ןליוו ןיידטימ

 םעור תורבע ןעד טייל עטכערג ןופ גנוטיעוע ןעמענ ןא ןילעוו וטפעוו 'לאמטסנעד
 ןלעןו לא1ןטםנעד .חבזמ םעד ףיוא בירקמ רא;זיא ןעמ םאוו תולוע ןברק .י ןייזטד

 :ץבקא ורבדכ ץד ףיוא ץועוו טכארביג ףיוא
 לואךי וצ טגאייג טאה ימא ןעמוקיג זיא גאוד זא ""'(נ) •״יל ל•*־ חצגמל 00בנ
 םאוו "ם (נ) :ךלמיחא ןופ זיוה ןיא קמוקיג זיא דוד טגאזיג םיא םאה רע ךלממ

 וטס־ביראב
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 גנ בנ ישילש םויל םילהת
 רעתכ ף נ־ושל בשחת תווה י :םויה לב לא
 ךלש בוטמ ער תבהא ה :הימד השע שטלמ
 ןשל עלב ירבד לכ תבהא י :הלס קרי? רבדה
 להאמ החפיו התרי חצנל זדצתי לא םג י :המרמ

 7 * •־ 1 ־: 7 ״ 1 | : 5 ־ ־ 17 7 | : 7 * *• ־ 7 : *

 וארייו םיקידצ ואריו ח :הלס םייח ץראמ השרשו
 • ••• • ץ •• ןי• ■״ •• • 1 ןץ • • ץ ןי 4 טיהלא םישי אל רבגה הנה ט :וקחשי וילעו

 תיזב ינאו י :ותתב זעו ורשע ברב חטביו וזועמ
 םלוע סיהלא דסחב יתחטב םיהלא תיבב ןנער
 ףמש הוקאו תישע יכ םלועל ף־ךוא אי :דעו

 :הידיסח דגנ בוט יב י
 1 17 • *ד 717

 :סאחינ ןימינ• שאח דע רמא תכור• םעד קבאש *יג שאה רן אדו ןמסיש ףיוא סייג ר*זם דעי

 רמא ב :דודל ליבשמ תלחמ לע חצנמל* א גנ
 לשוביעתהו ותיחשה םיהלא ןיא ובלב לבנ
 ינב לע היקשה םימשמ םיהלא נ :בוט השע קא
 :םיהלא תא שרד1 ליבשמ שיה תוארל םדא

 • 7• 7 ** /*י • #• • 1 ^

 רימ ןאקירע גאמ ןצנאגא זיא דאגינ םטאנ רובנ אוד םטכעלש םימ ךח וטסמיראב
 םיוא רעסעמ לא}א איוו זיא גגוצ ץי־ך ץטכארט וטסוט 'שיגעכערב תיוח (י) :'ןימלעה
 ןופ םגיגיל סטונ ןופ םטבעלש ביל טסאה ארד "!י• סי) :טייקשלאפ טומ רע םפיילשי;
 וד סאוו דיירעןעגגולשיג ןייא ביל טסאה ודתעי•0):גיבייאידיירעטכערןידיירונז
 •ףיוא ןיסיוטש וצ ךיד טעוו טא}ךיוא 'םג (0:דיידעגיטפאהקלאש ערהןושל םסדען
 ופעוו בוא טלעציג ןיד ןופ !יקח קעייא ךיד םעור גוא ןיכערב 'וצ ךיד טעוו גוא גיבייא
 םיקידצ איד גוא יי״דיי (ח) :גידנעטש דגאל ןעגידעבעל םעד ןופ ןעלצרא׳וו סיוא ךך
 ןילעוו םיא ףיוא בוא .טא}רפ ןטלראפךיז ןילעוו ייז נואי תונערופ ןיידןהעזןלעדן

 מייקיטסעפ ןיי!רפ טא}ןאמנ טינ טאה 'שגעמ רד ןונ ייגר (ט) .ןגא} 'ןלעוו ייז ןבאל אייז
 ןי1 ןיא'ץק־ךאטש ךיז ךז לאז טשרע טייקביח ליפ ןייז ףיוא ןוחטב קא טאה רגן
 לטאג ןיא גיטפאהגייווצ םיוב טרעבלייא 'ןייא איוו ןיב ךיאנוא '"י (י) :קירנגוא
 .אוט 'ךיא ויי• (•יי) :גיבייא ףיוא דאניג םטא}ןיא ץרעכיזראפ ךימ אוט דיא זיוה
 םוראוו ןעמאנ ןייד וצ ןיפאה אוט ךיא ןאטיג טסאה אוד טאוו גיבייא ןיביול ךח

 :םידךח ענייד ןיגעקט^א טוג זיא ןעמאנ ץיד
 גוא טגאז רעניטפאהקזלאש רעד ־*• (ב)':'תלחמ ךקז ילכ םעד ףיוא .חצנמל 00ע
 ןבאה 'אייז ץבראד ראיפ ץבאה אייז םאנ ץיק.אטיג זיא םע ץראה ןייז ןיא טכאלט
 1 סטונ ןייק.ןאמג םינ טאה"רענייקטבערמוא ןאטנ ץבאה אייז גידךעוומוא םבאמ;

 םיהרא'
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 דנ גנ ישילש םויל םילהת

 :דחא םג ןיא בוט השע ןיא והלאנ ודרי.ע ולכ י
 םי* םורל'ולכא ימע ילכא ןוא ילעפ ועד אלה "
 מ דרפ הדד אל דחפ ודרפ םש י :וארי אל
 םיהלא יכ התשיבס ךנח תומצע דפ םחלא
 ברעכ לאדעי תועש: ןויצמ ןתי ימ י :םסאמ
 :לארשי חמשי בקש. לג:ומע תובש םיזורא

 :דסח ןייז אזצ קשאה םארי איד א זיז קפלדה לאז ת׳ישה שנס חלפת ןייא ׳

 אובב ב :דודל ליכשמ תוניגנב י חצנמל א דנ
 רתתסמ דוד 'אלה לואשל ורמאיו י םיפדה
 ףסדסגבו ינעישוה ףמשב םיהלא ג :ונמע
 ירמאל הניזאה יתלפת עמש םיהלא י :יננידת
 אל ןשפנ ושקב םיצירעו ילע ומק םירז יכ ׳י :יפ
 יל רזעםיהלא הנה י :הלס םךגנלסיהלא ומש

 : " י :ישפנ יכמסב ינדא

 מא םע ביוא ןהעז וצ ןשנעמ איד ףיוא ט;וליג רע טאה לימיה םעד ןופ׳טא^ ם^ילא (ג)
 גוא ןימאךמיג קדוצ ןבאה עלא יו־ (י> :טאנ ןטשראפ לא; רע רעגולקא ודנאה רפ

 רפ "לח (ח> :טינ רענייא וליפא סטונ ןייקפינ טומ םע ןראוויג טכעלש ןניי!עלא ייז
 ןייש ןטעגיג ןבאה טאוו ד טכערמוא טקרעווינ ובאה םאו;יד טסואווינ ןבאה ייז ראוו
 ץבאה ןיטואד ־*׳ (י) ,י ןיפורלגנא סיג אייז ןיבאה טאנ ,טיורב טבע ןעמ אדו קלאפ
 םלעוו רעד ףיוא דחפא וזא קווינ טינ ךאנ זיא םע טשואפ ןייא ןטבראפינ ךיז אייז
 טאנ םוראוו ליח רטיורנא וזא"ןיראווינ ט״יוט לאמאיטחמ ןענייז בירחנט אייב זא
 רד םדא טהוריג ;באה םאר איד ןופ תול;ח אילקפ רענייבאיד טיירפש וצ טאה
 אייז טאה םא; םוראוו םיאנוש יד ןעמעש ראפ טכאמיג אייז טסאה אוד םילשורי
 ה׳ב טא;רא;לארשי ןופ ףלד איד ןויצ ןופ ץבעג טעוו רעויו י>'(י) :תסואימ ראפ
 ןעיירפ ךיז טעוו קלאפ ןייז ןופ גנורעק רעדיוו םאר ןירעק רעדיונ טעוז טאנ זא

 :לארש:ןעיירפ ךיז טעוו םע בקנמ
 ןעזןוקיג ןניי; ףיז טאמש רעד ןופ טייל יל זא "טנ (נ) :יייל לי*־ חצנמל (״)דנ
 טאנ םיחל" (נ) :ז^וא טיסירקז טלאהב רע ךור ראוו רפ לואש וצ טגאזיג ןגאה גיא
 ?מ וטזןלאז הרובג ץיד טימ נוא רימ ףלעה םוחל טסייה טאוו "ןעוןאנ [ייד טימ
 :לומ ןיימ ןופ דייר איד וצ םע; ראפ טעבי;ןיימ וצ רעה טאנ ״יל״ (ינ :ןטפשמ
 ץימ טלעגב ןבאה עקראטיש תא רימ ףיוא ןנאטשג ףי1א ןנייז עךמערפ סוראו;מ (מ)
 יעשלעה ןיי© ייא טא;ןונ "!י ןס :עבייא ייז ןנעקטנא םאנ [אסיג טינ ןבאה ייזשפ;
 *אר ץרעקמוא לאז רע ־י" (0 :שפנ ןיימ ןופ ןענהעל רעטנוא םער ןיא י ז יא'טאנ

 םטנעלש
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 הנ דנ ישילש םויל םילחת
 יכ יי רמש הדוא דול הרכזא הבדנב ח :םתימצה
 :יניע התאריביאבו ינליצה הרצ לכמ יכ ט :בוט

 • •• 1 ־: ז - : :״ י^ז • דד ז *
 :לפזתיחאו גא1ד ןופ ק־ווחץג ;יפאלסנא זיא דע זא םגאזיג ךלסה דוד םאה רומזמ סעד

 הניזאה ב :דודל ליכשמ תוניגנב חצנמל א הנ י ״י
 :יתניהתמ םלעתת י לאו יתלפת םיהלא
 לוקמ י :המיהאו יחישב דחא יננ^י-יל הבישקה כ
 ףאבו ןוא ילע וטימי יכ עשר תקע ינפמ ביוא
 ולפנ תומ תומיאו יברקב ליחי יבל ׳י :ינומטשי
 רמאו י :י תוצלפ ינסכתו יב אבי דערו האריו :ילע

 7 .7־־ ן- ־:־<*>־ 7 ־־.1־7 7ן . ז7

 הנה ח :הנכשאו הפועא הנויכ רבא , .... . ףי ימ
 טלפמהשיחא ט :הרס רבדמב ןילא דדנ קיח־ךא
 םנושל גלפי ינדא עלב י :רעסמ העיס החמ ל
 הבבוסי הלילו םמוי אי :ריעב בירו םמח יתיאר יכ
 7 1־..: £ 7 :1־ 7 7 * > 7 * : 7 7 \ 1־ 7^

 הברקב תווה בי :הברקב
 טימ הבדנב (ח) :ןבראד ראפ אייז אוט טייהראוו ןייד טימ םרענול עגיימ וצ סטקעלש
 םוראוו טאנ ןעמאג ןייד ןיביול אוט ךיא ןיטכעש ריד וצ ךיא לעוו ץראה ט;יליוובא
 ןיא גוא טע^־ץשאב טאנ ךיס טאה ןיטק^א עלא ןופ םוראוו יכ (^ # זגו

 :גיוא ןיימ ה$צןגנא ןהעןי; טאה טנייפ עגיימ
 ךיד טסלאז בוא הלפת ןיימ טא;םענ ראפ •יניזאה (ב) :דיגל לי:שם תינינננ חצנמל (א) .דנ
 רימ רעפטגע גוא גאז ןיימ םע;רא$ הבישקה 0):טעבי;ןייס ןופ ןיליוה ראפ טינ
 םעד ןופ לוק םעד ןופ ד* (י) :ןעמורב אוימ ךיא גואדייר עניימ טימ ןגאלק אוט ךיא
 ריס ףיוא ןגייג ןעוט אייז םוראוו ןטסגנארימטוט עשררדטאוו ןטסגנא יד רפ טגייפ
 םוט ץראה ;יימ יבל (.י) :טפאשדנייפןיטיה רימ אייז"ןעומ ץואצ טימי גוא טכערמוא
 םכלאפ האיי (י) :רימ ףיוא טלאיפ טיוט םעד ןופ טכראפ יד גוא רימ ןיא ;טכראן ךיז
 :שינרעטיצ ןיקעדוצ גידנעטש ךימ טוט םע גוא רימ ןיא ןעמוק טוט שינרעטיצ נוא
 קעווא לערו ךיא ביוטא ייכ איור לענילפא ןבעג רימ טעוו דעוו ןגאז אומ ךיא ־"אי (ז)
 ראפ ןרעטייוב רעד לעוו ךיא ןונ העי (ח)' :ןענאד ןופ טייוו ןעור לעת ךיא בוא ןעילפ
 ןייא ןלייא לערו ךיא חשיחא (ם) :גידנעטש רבדמ רד ןיא ןיגיטכענ לערו ךיא ןעלגאוו
 םנידו םערוטש ןדפ טלא ןיי!ץפ ץלא קעוואמקת סאוו טניו.וא ןופ דימ וצ ננינירט;א
 דעיי] לאז ןעמ גנוצ רעיי!לייט טאנ ייז בראד רפ ילב (י) :םיאנוש יד ןעמ טניימ :םן

 ןושל רעייז ךרוד טאמש ןיא גירק/נוא ביור ןהעז אוט ךיא 'ןידעה טינ עלה ןושן
 רד ןופ ןרעיומ עריא ףיוא גילק די ןעלנניל סורא טומ טכאנ נואינאמ ססמ (*) :ער^
 גוא שי;ע?ערכ תיגה (בי) :ריא ןיא זיא טייקשלאפ נוא טייקמימ טכעדקוא גוא םאטש

 טייקשלאס



 ילש םויל םילהת
 בדא אל יכ גי :המרמו ךת הבחרמ שימי אלו
 רתסאו ללגה י ילע יאנשמ אל אשאו ינפרחי
 :דתימו יפולא יכרעכ שונא התאו 'יי :ונממ
 ךלהנ "םד־זלא תיבב דוס קיתמנ ודחי רשא יט
 יכ םייה לואש חרי ומילע תומ 'אישי 'יט ן שגרב

 • י • •

 :רק !דלא לא תוער
: 11* 

 המהאו החישא םירהצו רקבו ברע ״:ינעישוי ייו
 יכ יל ברקמ ישפנ םולשב .דרפ טי :ילוק עמשיו
 םרק בשל םנעי לא !משיר':ידמע ויה םיברב
 :םיהלא וארי אלו ומל תופילח ליא רשא הלס

 ן • ימ זז• : ; ן *ז .ן * *ד | - •.־ ־: 7 1?

 וקלח בכ :ותחב ללח וימלשב וידי חלש אב
 המהו ןמשמ וירבד ובר ובל ברקו ויפ תאמחמ
 אל רלכלכי אוהו ףבהי י;לע דקשה ־:תוהתפ
 םיהלא התאו ינ :קידצל טומ םלועל ןתי

 ,עשילאש םא; ריא ןופ ןאטיג פא םי;טרעוו םע טאמש רעד ןיא זיא טייקשלאפ
 :ןדייל לאי ךיא םד ןעלדין ךימ טוט דנייפא טינםוראוו •'־ (*) :תואמר גוא תובשחל
 י :ןמלאהב םיא ןופ ןנעק,יקמ לאז ךיא םד םיורנריפ? רביא ךיז ט?אמ אנוש ןיימ טיב

 ןייש ינוא רןךערןייש' טסיב אוד ךרע ןייש איוו שנעטא לפותיחא אוד רונ .ית*י (וי)
 םשאנ ןיא הרות רעד ןיא הצע ןייא ריש ןטלאה ץעמאזוצ טאוו י*" (*):רעטנעקאב
 ךאלמסעד י< _וי י ^ ז ן י_ 4  1 4^44^ 44 4444^ 44 4 £1 4 44  .... / \ 4 4444£1 1^4 ^ 44444 444 4 ^44^ •444 4* 4. .44 4_ ^ 4 4 . • • 4 ^-

 ץא זיא םסכעלש ןעד די׳יהרעגידעבעל םנהיג ןיא ןרעךד ןיאז"ייז אייז ףיוא תומה
 רימ םעור טאג גוא ןיפור ךיא אומ טאנ וצ ךיא בוא ינא (?י) :אייז ןיא גנוניואוו ר$מי!
 אוט גוא ץלייל ךיא אוימ גאט ןמימ ןיא בוא ןיתאמ וצ גוא טכאנ ייב ברע'(חי) :ןפלעה
 ןיימ דירפ טימ טזייליג םיוא טאה רע, היפ (סל :ל״וק ץימ ןדעה טוט רע גוא ןעמורב
 ללפחמ רימ ר8 ןבאה גוא ץעוויג רימ טימ ןנייז טייל ליפ םוראוו המחלמ רעל ןופ בייל
 רבא טאג רגיבייא רד ןלעפמנע ייז ראז גוא הלפת ץימ ;רעה לאז'טאג עםשיי(כ) :קווג
 רפ טי;ךיז ןטכלאפ אייז בוא תוביחס עטכעלש ערעייז ןטייב טינ ןליוו םיעשר יד
 םיא םימ זיא םאוו םעל ןיא דגאה ץיז טקערמשיג טאה לפותיחא רד חלש (*ט) :טא$
 יד רע$ופ ןיפ רטאלג ןנייז יי! 'יקי־" (ע) :חירבי ץיז םכעווש רןנ טאה רע ןעוויג םול^
 רימ טימ ןמלאה וצ הלחלמ ץז ץא זיא גדייווניא קראה 'ץיז רבא ליומ ןיי!ןופ דייר
 ףיוא ףלאונ ד*"" (ני) * ןדרעוו^ אירי ן;ייז ייז רי1א לייא ןופ רע^ייוו ן$יי!דייל עגיי!
 טעוו רע,טס^ואד אח םאר ןירעשאב ריל םערי 'י״שה ר? גוא טסאל ןייד ה״נ טא}
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 ונ הנ ישילש םויל םילהת
 אל המרמו םימד ישנא תחש ראבל םדרית

 1:'יזב חטבא ינאו םהימי וצחי.
 ן• •• • ס• • •• • ■ •יח - • • • • — • — • •• • • י• ••

 :תילג ן*פ רעדתב רעד שיכא ראפ ענישס םכאסיג ףד שאה רע תעשב םנאזיג םולטבו וילע ףלסה דוד שווה םווך

 םתכמ י דחל םיקהר םלא תנוי לע חצנמל א ונ
 יכ םיהלא יננה ב :תגב םיתשלפ ותואזחאב
 ופאש ג ״:ינצחלי םחל םויה'לכ שונא ינפאש
 םוי י1 :םורמ יל םימחל םיבר יכמויה לכ ידרוש
 ורבד ללהא םיהלאב ־י :חטבא הילא ינא אריא

 :יל רשב השעי המ אריא אליחחטב םיהלאב
 :ערל םתבוחמ לכ ילע ובצעי ירבד םויה לכ י
 :ישפנ ווק רכיאכ ורמשלםקע המה ונופצי ורוגי י
 :םיהלא י דרוה םימע י ףאב ומל טלפ ןוא לע י

 ב יתעמד המיש התא התרפס ידנ ט
 ארקא םויב י רוחא י יברא ובושי זא יז:ףתרפםב
 ייזטסעוו םאנ ודגוא התאו (דכ):קיךצ םוצ גנושמילג םלא ןייא גיבייא ףיוא ץבע;טיג
 עשליאפ ערעייז טימ ןטייט ייז טולב דלוש ןופ טייל יד םנהיג ןפיט ןיא ןרעדינ ץכאמ
 : ריד ץא אעכיז רפ ־ןימ רעיו ךיא רגא ןראןבל־אה ץבעי ־םדא טינ ןילאז־איי!דיא
 ןייז ןופ טייוו זיא גוא ביוט עמוטשא איוו קוו; זיא רע סאוו םעד ףיוא.חצגמל (״0ונ

 ןא םיא ץבאה םע זא ןיורקא איוו רעייט ןעוויג דוד אייב זיא רומזמ רעך.דגאל
 ןשטנעמ יד םוראוו טאג ץמ גילעזטייל טנח (ב) :תג טאמש רד ןיא םיתשלפ 'ןמוגינ
 ןעוט ייז *אש (נ) :רעטיירטש רד ץימ טקילד גאט עלא .ןגנילש וצ ןייא ץמ ןיטסולי;
 טאנ וד המחלמ רימ טימ 'ןמלאה ליפ םוראוו גאט ןצגאגא םרעגול עגיימ ןיטסולינ
 ץא אומ ארומ באה ץא סאוו גאט םעד םי (י) :רימ ףלעה ץוח טסיב אוד סאו)
 ץא םלאיו גילייה ןייז ץביול אומ ץא טאג ץא םיהלאב (ה) :י ןרעכיז רפ רד ףיוא רימ
 רשבא ןאט רימ ןאקי םאוו ןטכלאפ טיג ץמ אוט ץא ןלעכיז רפ ץמ ץא אוט טא;
 ראג זיא ־וימ ףיוא ץכאמ גירעיורט דייר עגיימ אייז ןעוט גאט ןיצנאגא לכ (ו) :םדו
 ץגוי וצ ןטלאהב גוא קלמאז ןייא ץז ןעוט ייז ייטי (0:טכעלש וצ תובשחמ ערגןייז
 ץימ ץפאה איד לייוו אייג ךיא ץח ואוו ןטיה םילט עגיימ ןעוט אייז ןיבץא״ואוו
 , ןבאה גגוטער ןייק.ןלאזייז ,ייז וצ גגוטער םד טסנוזמוא לע (ח) :ןמוקעב וצ שפ;
 רן> ןיימ ןלייצ טסומ אוד ייינ(ם) :טאבקעדינ ןבאמיסיחשלפ איד וטסלאז ןראנן טימ
 ראפ ץלא זיא זרוגורכזה רעס ןייד ץא ליגאל ץיד ןיא ץרערמ עגיימ אוט ןעלגאון
 בא? םעד ץא רעטניהא ןלעקמוא ךד טנייפ עגיימ ןלעוו לאמטסנעד * (י) :ןבייש
 רימ םימ זיא טא;זא ץפיוו ץא לערו םעד טימ ה״ב טאג ץ$ור ןא לעוו ץא סא^



 זנ ונ ישילש םויל םילהת
 רבד ללהא םיזרלאב אי :יל םיז־ךלא יכ יתעדי הז
 המ אריא א*ל יתחטב םיהלאב ביהבד ללהא ייב
 תודותםלשאףידדנ םיהלא ילע ף:יל םדא השעי
 יחדמ ילגר אלה תוממ ישפנ תלצה יכ יי :דול

 • ועי ־ ־ : ־ ־: •.ן ־ : ־ / * • ״ ׳ / ) ד

 :םייחה רואב םיהלא ינפל דולהתהל
 • ־ ־־ : י.ד •• : • :

 :ד£םה ראונ קסאלשגא חא רע זא לידו רעד ןיא קוויג ללפתמ ןלמה דוד ם*ד הלפת אד

 תרבב'םתכמ "דודל תחשת'לא"חצנמל א זנ
 רביב יננה םיהלאיננה ב :הרעמב לואש ינפמ

 • • ן•• ץ • • •• • ן•• ץ ץ ץ • •• ץ •• • •

 :תווה דבעי.דע הסחא ףיפנכ לצבו ישפנ ,תסח
 חלשי י :ילע רמג לאל ןוילע םיהלאל ארקא נ
 םיהלא חלשי הלס יפאש ףרח ינעישויו םימשמ
 הבכשא םאבל ףותב ישפנ ־י :ותמאו ודסח
 םנושלוםיצחו תינח םהינש םדא ינב י םיטחל
 לכ לע םיהלא םימשה לע המור י :הדה ברח
 ישפנ ףפכ ימעפל י וניכה תשר י:ףדובפ ץ־ואה
 תא דיד עץי1 ןיביול ךיא אומ ןילה תדמ ריס םזייוו טאנ זא םי״לאב (אי) :ןפלעה וצ
 םא{ ץא םיהלאב (בי) :דייר ענייז ןיביול ךיא אוט םימחרה תדמ ריס טזייוו טאנ זא
 :ןאט שנעמא רימ ןאקי םאוו םוראוו טינ ארומ ץיק.ךיא באה ןועכיז רפ יקס ךיא אוט
 :ריד וצ'ןקנאד ליפ ןילאצאב לערו ךיא םירדנ רימ ףיוא ןעמוניג באה ךיא ־לע (גי)
 ץפ ןעווינ ליצמ וטסאה סיפ עגיימ םיוימ ץפ שפנ ןיימ טעמרישאב טסאה אוד יכ (יי)
 :ןבעל ץפ טכיל רך ץא טאנ ריד רפ ץי3 וצ ןפלאהינ רימ טסאה גוא גנוסיוטש ראפ

 גילעזטייליננח (ב) :לייה רד ץא ךלמק לוא^ ץפ ןפיולמנא ןאט ןייז ןיא.'חצנמל (א) זג
 ןופ ןימאיש ץא גוא בייל ץימ ץצישב ךיז טומ ריד ןיא ןעד ךימ גילעזטייל םא{
 :שינעכעךב רימ ןופ ןירא£ רעביא טעוו םע זיב ןיצישב ךימ ךיא אוט ןעלגילפ ענייד
 ןאמ וצ םמיטשאב טאה סאו;טא;וצ טא{ ץטשועביוא םוצ ןפוד אוט ךיא איקא (נ)
 ןמע^ רפ םעור רע ןפלעה רימ טעוו לוא למיה ןופ ץקיש טעור רע חלשי (י) :םמונ רימ
 ימ״(ח) :טייהדאמ נוא'דאניג ןייז וקיש םעוו טאנ .ןגנילש ןייא ךימ ליוו סאוו םעד
 ץיצ עלעייז םייל עעלעזא ׳ןעמאלפ ייז ,ץ{יל אוט ךיא ׳ןבייל ןשיווץ זיא בייל ןיימ
 ח״י (י)י:דרעווש עפ־ואשא איוו תא נ;וצ רעייזנוא ןלייפ גוא ןזיפש איוו ךייליג זי#
 ץ$יוה רעדדובכ ןייד טעוו דךערעד ףיוא טאנ למיה םעד ףיוא ץביוה רעד ירעוו
 היוביג ץיא זיא שפנ ןיימ טילמ ןיימ וצ םיילגינ ןא יי] ןבאה ץענא ""י 0):ןרעוו
 :גיבייא ףיוא בוד;םעד ץא ןלאפ ץירא ייז ןלעוו בורגא רימ רפ ןבארני{ןבאה יי!
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 ישילש םויל םילחת
 בליזוכנ ח :הלס הכותב ולפנ החיש ינפל ורכ
 ידובכ הרוע ט :הרמזאו הרישא יבל ןוכנ םיהלא
 םימעב דחוא י :רחש הריעא רונכו לבת הרוע
 םימש דע לודג יכ אי :םימאלב ד־ןרמזא ינדא
 םימש לע"המור בי :התמא םיקחש דלו הרסה

 :הדובכ ץראה לכ לע םיהלא
 י!** םנא^ק דאסח

 םתכמ דודל תחשת לא חצנמל
• 0 4 44 *** 44 4 4* § 9 

 םכידי. םמח ץראב ןולעפת תלוע בלב 'חא נ
 ירבד ןטבמ ועת םחרמ םיעשר חז י :ןוסלפת

 ומכ שחנ תמח תומדכ ומל תמח ׳י :בזכ
 י :ונזא םטאי שדד

 ומיפב ומינש סרה םיזרלא יי:םסהמ םירבח רבוח
 םימי ומכ י סאמי"5 ח :י;ץותג םיריפכ תועולמ
 טיתביג ןא זיא ןדאה ןיימ םאנ וצ ןפאה וצ ןדאה ץימ םיירביג ןא זיא םע !י* (ח)
 ןפיוא !ילי^ וצ ךיז קערד רד דובי> ץיט ךד קערד רד .ייש (ם):ןגניז גיא׳ןביול לעוו ךיא
 דייא (י) :ןרעטש ןיתאון םעד ןקעוו רד איט ךיא טאנ ןכימ וצ ליפיי״א טימ לידיןנ
 :רעקלעפ ןשיווצ ריד וצ ןגניז אוט ךיא טא;רעקלע$ ןשיווצ ןביולךיד אומ ךיא
 טסייה םאוו ליסי״ד םעד זיב דסח ץד למיה ץא זיב סיורג זייא םע םוראוו יכ (אי)
 טא;למיה םעד ףיוא ץביוה רעךי טרעוו רע ׳יסור (בי) :טייקיטפאהראוו ןייד םיפחש

 :דובכ ןייד םלעוו רעצנא; רעד ףיוא י .
 טייקמכערג קייד וצ ןופ סוטש ןראווג טייז דיא ראוו רפ שנשי׳ח (ב) :׳יני חצנמל 00חג
 ךיוא ףא(ג)י:ןישנעמ ןטפשמ טנעק;;יטלאוו ריא סאוו טייקימרא$םכעך סד :וא
 םאוו גנוביור םד טלעוו רד ףיוא טכערקוא ןקרעוו גוא ןמכארמ ריא טומ ןצראה ץא
 םיעשר איד ייי (י) :טבער זיא םד טגאז גוא דץילנ ןכאמ ריא טומ טנעח ערעייא ןיא
 :םניעל ץדייר טאוו יד טריא ראפ ןעקיז יי] ךיוב סרעטומ ןופ םאג'וצידמערפ ןנייז
 ראפ רעיניוטא גנאלש רעזייבא איוו גנאלשא ןופ םפיג אי\ו ייז ייכ זיא טפיג תמח'(ח)
 .טינ ךיוא רעכע־ךיפש רפ ןייק_ ץרעה טי; טוט רעכלעוו י-״ (י) :רעיוא םד ט*אמז^
 רעייז ץאץיצערעייז ךערב וצטאג םיה* 0):רעכערפש רפ ןגנאלש ץטסגילק םעד
 ךרעוי ןהאג וצ ןלאז ייז *שאבי (ח) :םאג סיוטש וצ ;סרעפמעל יל ןופ ןיקאב ןיק יד לומ
 לטינש ר$ןלאז אייז םד ןניוב ץיז ןיטערט לאז י״שה .;טילפ קערוא ויאז רןאונ איון
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 טנ חנ 'שילש םוא םאהת
 ומכ ט :וללפתי ומכ ויצח ד־ןררי ומל וכלהתל
 :שמש וזח לכ תשא לפנ ךלהי.'סמת לולבש
 ןורח ומכ דד ומכ דטא םכיתוריס וניבי םרטב י
 ץחרי וימעפ םקנ הזח יכ קידצ חמשי אי :ונרעשל
 ךא קידצל ירפ ךא םדא רמאיובי :עשרה םדג

 :ץראב םיטפש םיהלא שי ז
 1 •:וז ז • : • *.־:

 :ץזנךפ םיא םקי^ינ םאה לואטי תעב ןיראווינ לוצינ ייא דת םאור םנ םער ףיוא סייג דמזמ דער

 חלשב םתכמ דודל י תחשת'לא חצנמל א טנ
 ינליצה ב :ותימהל תיבה תא ורמשיו לואש
 ינליצה ג :ינבנשת יממוקתממ 'יהלא .. _
 הנה יכ י :ינעישוה םימד ישנאמו ןוא ילעפמ
 תאטח אלו יעשפ אל םיזע ילע ורעי י#ל וברא

 ר

 ז

 י
 הארי יתא־ץנל ףדיג? וננוכד ןוצ־ז!ןש ילכ ,

 המגד לא־^׳ל יזרלא תואבצ םהילא,יהתאו
 :הלס !ןא יד# לכ ןחת לא םלגה לכ דקפל
 הנה ח :ריע ובבוסיו בלככ ומהי ברעל ובושי

 " • •_: 1 • וז -_ד*•.* ז_* ז

 איוו ןגנא;וצ גוא ןענורוצ טלעוו םע לולבש טסייה סאוו קע^שא יד יסכ (ם) :ןרעוו
 ץלעוד :רענךעך עכייד ערעייא דדייא םרי־ב 0 :ןוזאידטינןהעזייז טאוו ד;יק ליפמא
 רענידעכערא אדו וזא םדרנ תעדו םיעשר עניילק ך רדייא רענרעד עטראה ןרעוו
 :ןיסייר םיוא םאנ ייז םעור וזא לייחאוו םעד טימ םיוא רע טסייר םדבא םידא טסייר
 עןייז ססייהסידמירט עבייז המקנאיטהעז רע זא ןעיירפ יןיז םעוו קירע רד חס^ (!0
 ןינא) שינעמ רעכילטיא טעוו^י (בי) :טולב םעשר םעד טימ ןישאונ רע טומ םיה
 ץלנאה יראה זיא םע םישעמ עטונ עניי״ז יראפ קידצ םוצ םסניד ראפ זיא םע

 :םלעוו רעד ףיוא ןי$כיך טאוו טייקלמלעווינא' *
 דת לא)ןעמ זיוה ך ץמיה לאז ןעמ זא טיקישינטה ךלמה ילואש זא .חצנמל (א)םנ
 ןעיי$ש סא וו ר ןופ טאנ ןיימ טגייה עגיימ ןופ ךימ םערישאב ינליצח (ב) :ןטייט
 ןיקרעוו סאוו אד ןופ ליצמ ךימ ייאז ינליצה (נ) :ןקראמש ךימ וטסלאז ףיוא רימי ףיוא
 םגוליג ץבאה אייז יכ (י) :רימ ףלעה ןישטנעמ ענידלושטולב יד'ןופ ברא טכערמוא
 ייז וצ באה ךיא ןשנעמ עקראטש רימ ףיוא ןלמא!ןייא ךד ןעוט ייז בייל ןיימ ףיוא
 ןהיול ןעומ יי1 גוא טנידניזיג טינ באה ךיא ילב (יח) :טאנ טסייוו וד איד טגידניזינ םינ
 ןליול אייזסאוו העז גוא'ירימ ןגעוו טאנ ךידקען?רד .ךימ ןמייט וצ טיירב ןנייז גוא
 ץדעפב וצ ךיד קע1ו רד לארשי ןומ טא}רד תואבצ טאנ וד גרא "*י (י) :ןאט.רדה
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 טנ ישילש םויל םילהת

 יןי.ז ןרעק ייז "יי (!) :טכערמוא ןעוט טאוו יד ןמיראב רד טינ שטלאז .רקלעפ עדא■
 ןפאלג ןנייז ייז טאוו גאט ןצנאג ןכאנ טעה יד איזו ןמורב זיוה וצ טכא;*ודיףיוא םוא
 ךיילג לייומ רעייז טימ ערה ןושל קייד ןעוט ייז הנה (ח) :עךה ןושל ןדייר וצ שאטש ןיא
 :ץנאז רימ טאוו טרעה רעיו ןטכארט אייז םוראוו ןץפעל ערעייז ןנייז ןדךעווש'איוו
 םאוו רעקיעפ עלא 'םיוא ןיטעפ?י טסוט ייז ףיוא ןטעפשיטטוט טאנ וד רע א ""י (ם>
 ףליה ץיד ףיוא ראנ ךיא טראוו רואש'ןופ םייקראטש םד תמחה י" (0 :זייב ןשעארש
 קעדעפ רע לאז דסח רימי טוט טאוו טאנ רד י*" (״0:רקראטש ץימ זיא טא^'לייוו
 ייז טטלאז וד ליי'(ני):םרעגול עגיימ ןיא המקנא ןהעז ןכאמ ךימ לאז טאנ .ףליה ןיימ
 יי1 ליגאוו ר$,ןםענ רפ טרעוו ריטיוטא םוראוו ןז?ע5 ר? טינ לאז קלאןנ ןייס .ןטייימ טינ
 תורבע יד ץנעוו ןופ (*)':רצישע רזגואטאע וד ייז ץריטש נוא חיב םיורג ןייד םימ
 ןירעוו ןילאז ייז ןיצפעל ע־רעייזישימ ןדייר אייז טאוו ריומ רעייז שימ ןעוט ייז םאו}.
 םאוו'נ?ורעצבא םאד ןנעוו נוא תוללק יד ןנעוו ןופנוא הואנ רעיין ןופ ןגנואווצב
 איד דמל ראפ "לכ (יי) :ןירעדנא םער 'רנייא ןלייצ רד ייז ןלעוו ןטוק טעוו ייז ףיוא
 זאץיז ןימימ קאי נוא ןייז טינ רע מ ןייש ןלאז אייז.ייז דמל ר? ןיראצ טימ םיע^ר
 :גייוייא ץטיוו םע ןעמ טעוו טלעוו קע ןיא זיע ביקגה ןופ רעניטלעוויג ןייא זיא טא$
 םמד איד איוו ןעמורב ןלעוו זיוה וצ טכאנ רד ייע ןרעקמוא ךיז ןילעוו ייז ינימ (.נ
 ןלעמ ייז ה־׳י (*):טיורב ןיטעב וצ טאטש איד ןעלגקר סורא ןלעמ ייזיזא םעד ךאן•
 :ןלעמרים יי!ןלעוו ןייז טאז שמנ רעבא ןלעוו ייז זא ןיטע ןןיעינ וצ םלינאוו ראפ ןיי!
 לגהו ןיא גוא ט?אה ןייב ןופ קעניז ךיא לעיי ןרעמ ץפלאהינ לעמ ךיא ז* ■־״ (ח)
 גיא רימ וצ רעקראמשא ןעיייג שטיע אוד ןער דא{י;ץיד אירע דער ן% ׳ץעיול•
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 •םי־זרו םרא חיזנ תסלאת חסחלס ןמנאחנ חא דע תעב שגאחנ דח םאה רי,םים םדד

 דחל םתכמתחעןשושלעוריזנמל יס""■
 תאז םירדנ םרא תא ותוצהב ב דמלל
 חלמ איגב םודא תא ףד באוי בעלו הבוצ םרא
 תפנא ונניצרפ %ךנז םיהלא נ :ףלא רשנ;שנש
 ה?ר התמצ? ץרא התשערה י :ינל בבושת
 ונתיקץה ףמע תיארה " :הטמ יכ הירעש
 יעמ םקונההל םנ ףיאריל התנרנ י :הלערת £
 ףניטו הנמשה ףירחי ןוצלה:ןעמל■ הלס טשק
 המלחא הזלעא ושדקב רבד םיהלא ״:יטעו
 השנמ דו ריעלג יל ־ !ררמא תובס קמנמ םכש
 באומ י :יתדרמ הדוה;ישאר זועמ םירפאו
 תישל? ילע ילענ ףילשא,םודא לע יצחר ריס
 ¬ש ינחנ ימ רושכ דש ינלבוי דנ >״:יעעורתה

 - • ן- ד ~ *ל 7 * •ן••• •ן7 י¬

 ץימ טסיב אוד ־" (") :ןעווינ גנייא דימ חא םע זא גא$ םעד ןיא רענייוטנא ץיא
 טא^ רעד רעקראמש ןדנ חא טא$ םוראוו ריד וצ ןענניז דיא'אוט םורד רקראטש

 נ ימח גידנעשש ריפ טוט טאוו
 :םייל יל לכש ןשועל וצ חורא ןוט טלאטשינא איוו רקז יל? םעד ףיוא.חצנמל (יס ס
 םאה הבוצ םכאיטימ גוא םיר,ךנ םרא טיס ןמלאה הקולמ ןאמ ןייז ןיא "ייהב 60

 טניזיוט ףלערצ חלמ איג םךא ץא םודא ןגאלשיג טא,ף ינוא םרעקיגמוא באוי ןיז
 ן?אר?ינ ףיוא זנוא םסאה אח ץןאל ראפ זנוא טסאה טאנ וד ■״*!'(>) :ןשטנעמ

 (י) :גנואורא ץנעג זנוא טסלאן יקד ךיא טעביזנוא ףיוא טנירעשיג םסאה
 ןארב ריא לידו ץטלאןיש וצ איז םסאה דנאל רעזנוא ןעטךומש טכאמיג טסאה

 טו?אן ץהיאז עמיאה קיאן ןייד ןחוויג םסאה תיארה (ה) :טקנאווי? םאה איז םתאמ
 ע?יך וצ קבע?י;'וטהאה "ןיתנ(י),םנייהרעי1א.ןייונ עגיטפי־וקקנירט זנוא ן$ע?י?
 ףיוא החט>ד ןיד ץרעייי דאו־י ל^ז םע םלעוו רעיז ףיוא גגובייהרע ןייאעגימכראן
 ןי$לעה רימ םסלאז ןרעמ םעםערי;ץלאז'עטביליג ענייד *ןגעמ ןוט קמל © :גיבייא
 םר? שערי; טאה טא{ םי־^א (ח) :ץןעפם$ן רימ םסלאז גוא ד;אה עטכער ןימ טיס
 לעון ןי# הכולמ ץימ םימ ןעייר? וקמ'לעיי ךיאסיאיכ? עניי!דרת םייקילייה קי1
 זיא רימ וצ גואדגןלג זיא רימ וצ יל (*):תוכס קמע ןמסעמ *1 דעור ןיא ןיליימ וצ
 נואפאקיץימ וצ םייקראט## זיא םלר$א גוא ייז ריגיא ןפא# וצ באה 'ןיא ה#נןן
 #א!וא יו}רימ וצ זיא באומ בא־ס ('):ריז? רטנוא גי?עטרטניא,ןרעה ע^ימ ן;יי1 הדוהי
 ן$אה ץגעמ םיןיימ ןופ •איי1 קמיל# רפ וצ סאל# קימ ךיא ףלאוו םתא ףיוא פאןני
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 אס ם ישילש םויל ם־ל.ות
 אצת אלו ונתחנז םיהלא התא אלה בי :םתא
 רצמ תרזע יונל הבה ע :וניתואבצב םיהלא
 ליח השענ םיהלאב יי : םדא תעושת אןןןף

 :ונירצ םובי אוהו
: 7 7 •7 

 :ןלמו לזא# קמ ןיראוויג ן־׳עאלסגא ודי רסי זא םגאז־ינ דוד םאה הלפת אך

 םיהלא העטש ב :דודל תניגנ לע חצנמל א אס
 ?לא ץלא׳ל הצ!רמ ־ :יתלפה זוב-שןרת יןרנר
 יפ י :ינחנת ינממ םח:רוצב יבל ףטמ אללא
 הרוגא " :ברא יגפמ זע לדנמ ל ,הסחמ תיח
 יכזי :הלסהיפנכ רתכב הסחא םימלועהלהאב
 יארי תשרי תתנ ירדנל תעמש םיהלא התא

 7 1־ 7 א1 1 .* ־ 7 ! 1־ 7 ״ *.ד 7 ־

 רד ומבויתזנפי ףיסות ךלמימ: לע םימ:י :ךמ?

 :םוי םוי
 טעטזני עטסעפ יל וצ טכארביג ךיש טאה רעוו י> (*י) נ ץלאנ? ןאקנ םיתשלפ אי־ך
 ת ראוו רפ "ל" (בינ :םודא וצ טלפינ קד ךימ םאה דעוו קשענ ןייא אייז 'לאיז ךיא
 ""י (!י) :לח רעזךוא ץא ק}}אניג טינ טסיב בוא ןיזאל ראפ זנוא זטסאה טאוו טא}
 ■חתוימ (די) :טילאיפ !יא ץש׳נעמא ץפ ףליח ך רעבא אנוש ץנעק״ףליה זנוא וצ בינ
 :ר}ידיילב ערעזנוא ןטעלט טיעון רע גוא תורובגיןאט ריש ץלעוו ףליח 'םטאנ טיפ

 ץפ תגקס (נ) :הלפת ןייו!}םענ רפ גנאיזג ןייש טא}וצ רעה .ימי׳ (נ) :'׳ימ 'חצנמל (״)אס
 ןזעוונ זיא ץךאח ןיימ זא ריד וצ ןפוד ךיא וס לאלש:ץרא ץפ סייוו טלעוו קגן
 ןיליפ ןאטיג ךיש יטסאה ריש ןופ ער?עה ינוא ערקראבשיקייווצ תורצ ןיא טליקיווינ
 רעקראטש ץיא ריש וצ גנוציז? ןייא ןעוויג טסיב יי־ (ינ :קש?}ןייא אייז לאז ךיא
 ךיא'גיבייא טלעצינ ןייל ןיא קניואוו ליאז ךיא ׳ירי* (") :דנייפ ץיש ראפ םערומ
 טאנ ול םודאו}ינ (י) :גיבייא ליגייפ עקד ןופ שענינראב רפ ץא טצישאב קז לאן
 אד יצ השוריא רעלנעל ערנזייז ןבעניג טסאה םירדנ ענייש וצ ןלעה וצ טסנעלפ
 ןירעס ומסלאז ךלש ןופ געק יל ףיוא געט ס-סי <0:ןעמאנ ןייד רפ ךיז ןטכראפ םאמ
 גיבייא לאזרע נ־"'<״):(בעל ןגעלפ תורוד ע}יטייצ רפ איוו וזא ןייז ץלאזיןלא:ענייז

 ןיי!לאז טייחראוו ןייז גוא םאנ ץפ דסח .ק׳מהב ןיא קמ טנייש םאר טאנ ראפ קיז
 גיבייא קסאניץיל ץביול גואיקגניז ךיא לעיו וזא !כ (םי :םי א ;טיהוצ 'טיילבינ ןא

 :גאט עלא םירדנ ע}יים ןילאצאב לא;ךיא םאר
 חצגפל
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 ע ישילש םויל םילחת
 *"!*?ץ "זי-ה״ק. "**ץנן^מי ייד שאה הל״יאד

 לא ־ףא ב :דו־ול רומזמ ןותוד לע חצנמל א בס
 אוה יזא ג :יתעושי.ונממ ישפנ הדבור םיהלא
 הנא דע י :הבר טומא אל יבגשמ יתעושר ירוצ
 רדג יוטנ ריקכ םבלכ"וחצרת שיא לע ותתוהת
 בזכ וצרי חידהל וצעי ותאשמ ףא ה :הרהדה
 םיהלאל'ז :הלס וללקי םברקכו וכרב; ויפכ
 ירוצ אוה ףא ז :יתוקת ונממ יכ ישפנ ימוד
 יעשי םיהלא לע ח :טומא אל יבגשמ יתעושיו
 לכב וב יחטב ט :םיהלאב יסחמ יזע רוצ ידובכו
 ונל הסחמ □דדלא םכבבל וינפל וכפש םע תע
 םינזאמ? ש* ימ בז? םלא דב לבהזןא > :הלס
 השעב וחטבת לא אי :דחי לבהמ המה תולעל
 :בל י ותישת לא בוני יכ ליח 'ולבחת לא לזגבו

 יכ יתעמש וז םיתש םיהלא רבד תחא בי
 • * *7 1 * 1- * • ״.ד ••• • ־ ־

 גדגעטש זיא םיא ןופ בייל ;יימ ;יפאה טומ טא;וצ ראגו" (כ) :,י* חצנמל (א)בס
 ךגראטש ןיימ זיא רע ףליה ןיימ בוא ןזלע^ ןיימ זיא רע*ראנ וא (ג) : ףליח ןיימ
 ץמלארט ריא טעוו גגאל אימ זיכ יי (י) :ןדעי)טסטילגיג סיוא ל%פ טינ לעוו ךיא
 ץיאי טנאווא איוו וזא׳רעךרע© ערא טייז ריא ןישטגעמ קילטיא ףיוא שינעעע־וב
 איי:לייףו ראנ ו" (ח) :ןשטנע© טייט גוא טלאפ סאוו םיוצא איוו גוא עניגיוביג ;ייא
 אייז םיא ןסיוטש רפ וצ ןטלאהיג הצע ץיא 'אייז ןבאה טייקסיור;ןייז ראפ ןטכלאפ
 ץא רעבא ןישטגעב איע ןעוט לומ ץע טימ רעדנוזאב רעכילטיא ןגילא ןגאז ןליוו
 בייל ;יימ ןיפאה טיט טא;וצ רא;ךא (י) :גידנעטש ןטליש ךימ אייז ןעוט ןצןאה
 גוא רפעשאב ןיימ זיא רע ראג ךא (0:םיא ןופ גגופאה ןיימ טמוק גידנעטש םחאוו
 :םסטילגיג םיוא ץרעיי טינ ךיא לעיו םחד רקיאטש ןיימ זיא יע לידו'׳ ר :לעה ןיימ
 גילנעטש ךימ טקראטש רע לייוו דובכ ןיי© גוא ףליח ןיימ זיא טאג ףיוא*ל>(ח;
 ריא ץטייצ עלא םיאי ץא ]וחטבא טאה ע4נ (מ) :טאג ןיא ןעישכ ךימ ל!יא איט םודו
 וצ זיא טא; םוראוו םעביג ןייא טימ רצרעה ערעייאטא;רפ טסיג רפ לארשל קלא?
 ץשטגעמ ףיוא ןוחטב רעד טשיג זיא םע" םדעיינ ךא (ל :רעצישאבאידימת זנוא
 איי!־ קניי!ןילאש ץא ןיגעוו ייז לאז ןעמ ץ;וו טייר עסיורג ףיוא ןוחטב רעדשלאפ
 טדטייזלז;ףיוא נוא גנוביור ףיוא ץבאה ןוחטב ןייק_ םלאז ריא לא (אי) :טשינעלא
 ןאמ טיג ריא טלאו ןיצארפש טוט םע טהעז ריא ןער לזג ןופ תורישע ,טרא; רזיפ

 -ג׳** י

599 

 ם:"!



 גס בס ישילש םויל םיילהת

 םלעת התא יב ־םר יןדא דולו י :םיז־אאל
 :והשעמכ שיאל

 ן ןלזגה לואש ראפ ןיפאלסנא חא רע תעשג* ןאמינ םאה דוד םאור חלפה איד חא ריכזמ םער ןיא

 :הדוהי רבדמב 'ותויהב דודל רומזמ א גס
 1- ־־ — ־

_ 

 ג

 ברבא ןכ ה
 : ״.־ 1 ־: | ־*

 :םדכ ילב ףיעו היצ ץראב ירשב ף*ק המכ
 ■ •־ •וז • : |- ז : ז • 1 ־.• ח.־ ן ; ז : | : ־ז

 בוט יב י :ףדובכו ףק תוארל ךתיזח שדקב
 :זזנוחבשי יתפש םילחמ רדסה

 עבשת'ןשדו בלח ומב י :יפכ אשא ךסשב ייחב
 לע 'ךיתרכז םא יי :יפי ללהי תוננר יתפשו ישפנ
 התרזע תייה יכ -י :ךב הגהא תורמשאב יעוצי
 יב דוירחא ישפנ הןכבך " :ןנרא לןיפנב לצבו ל
 ואבי ןש?נ ושקבי האושל הבהו ':ךנימי הלבת
 תנמ בדר י־ץ י!? והרינ:א■ :ץראה תויתחתב
 דיב ךיא באה ןכאז אייווצ טעריג טא;טאה ךאז ןייא ז■". (>):ףיורד ץראה דעייא
 ףיויא טגיטלע״וויג רע טאנ וצ זיא טייקראטש םאד זא זיא םנייא טנירעליג 6א
 באה ןעגאוו ןופ .ץט׳טנעמ טיב דסח טסוט וד זא דלי (מ) .ערעדנא םאד נוא' .עלא
 קבילטיא טסלאצאב י אוד זא טעךיג טסאה אוד םוראוו טנירעליג םא־ד ךיא

 :ךאג םישעמ ענייז ךאנ ןישטנעמ
 ץיב ססיב וד "יל" (י) :ןטלאהב הדוהל ןופ רבדב ןיא ראוו דד ןעיו .רומזמ (א)גס
 ץימ ריד וצ גיטטוליג נוא'גימשלאד זייא םע ןיטעב ןא ךיד ךיא אוט םורד טאנ
 דגאל םסיוו ןייא ןיא טייג טאוו רענייא איוי בייל ןייב ריד וצ ןטסוליג טוט טע היבשנ
 ןדעז ךיד לאז ךיא זא ךיא טטוליג רזא ק (נ) :רע^אוו ןייק_ טינ טאה נוא דיב זיא גוא
 טאוו רובב ןייד בוא ןורא םעד םייקראבש ץיד ןהעז וצ"ןא טרא גילייה םעד ףיוא
 עגיימ זא ראנ זיא ןבעל ןבעגג ריב טסאה וד םדו דסח ןייד םוראוויינ (י):םיא ףיוא טעור
 ךיא"ןמז לעיןבימ ךייד לעווךיא ןאט רזא ךיא דעוו ק״(׳י) :ןיביול ךיד ןלאז ןצפעל
 איוו יסכ'(י) :טנעה עץימ ןבייה ףיוא ךיא 'לעמ ןמאנ ןייד ןנאב ־ח לעןו ךיא זא בעל
 םימ בוא טא״ז י בייל ןיימ טךעוו וזא ןיכאז עטעפ גוא עטונ ןופ טאז טלעוו שגעבא
 גיל ךיא זא ןקניידינךיד"אוט ךיא ראוו רפ ־*0)':טאג ןביול לומ ןיימטוט גנאזי״נ
 טטיב ח לייוו '־ סי) :ריד ןיא ןטבארט ךיא אוט טכאנ ןופ ןליימ ך ןיא טעב ץיןנ:ףי״וא
 אוט ריגילפ ענייד ןופ ןיטאש ןיא ךיב ץישאב ךיא ליידו גוא ריב וצ רעפיעהא ןעוויג
 ץא זיאםורד ריד ךאנ ןייג וצ טפעהב זיא בייל ןייב לייט הקני (ם) :ריד וצ ןעןביז ךיא
 ןעוט ןטייט וצ נוא ןטסיוו רפ וצ >ז'נוא "־ליו (<):סנאה עטכעך ןיד טגהעלינךא ריב

 אייז
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 דס גס ישילש םויל םילהת

 ללהקוי םדדלאכ חמשי דןל©הו ־״ :דד• םילעש
 :רקש ירבח יפ רבקי יב יב עבקמ ל? י

 :בייג ןיג^ ץא ח•"?* קסראיייג חא .די םאוו לאיך ףייא י*,״? םער ןגשיד םיכןח איד

 ילוק םיהלא עמש ב :רתל רומזמ חצנמל א דס
 . • • . • - * . . — — ^ . א ^ ־ ^ . -

 דוסמ ינריתסת ג :דר רצת ביוא ־דחפמ יחישב
 •!••יג" . ?• ן . *ד ״ ^

 ברחב וננש רשא י :ןוא ילעפ תשגרמ םיערמ
 םירתסמב תוריל ׳י :רמ רב־ז םצח מך־ו םנושל
 ער רבד ומל וקזחי י :וארי־י אלו דדרי םאתפ םת
 ן ומלזהארי ימ ורמא םישקומ ןומטל י ורפס;

 בלו שיא ברקו שפחמ שפח ונמת תלוע ושפחי ז
 :םתוכמ ויה םאתפ !ץח םיהלא םריו ״ :,רמע
 :םב האר לכ ודדונתי םנושל ומילעדדלישבינ ט
 והשעמו םיחלא לעפ תער.םדא *לב'וארייו •
 קמ יחריני (אי) : ד־וע עשקלעטנוא רעד ץא ן©וק יי!ןלאז םורד בייל ןיי© ןלעגב אייז
 אייז ןלאז תוער תויח גוא ןמקופ וצ בא;א דלעווקא ךרוד טולב •קייז ןסיג רמ לאז
 ועמיר ךיז טעוו רע.טא; טימ ק:ירפ ךיז לעוו ךל©ה :דןד ךיא בוא ו*,-" (ע) :ןייז
 טפאטק ראפ םעדויםע ןעד םיא ןיא טביויג גוא טאג אייב שרעווק םאוו רעכילמיא

 : י *:םנע;יל ץדייל םאוו איל ןופ ליוט םאל"ץלעוו
 םיא םאה ק© טאוו לאי.ת ןגעיו טגאזיגךלמה דח טאה רומז© םעד.חצנםל (יי)רש
 ץלייצ רד ןא© ןיי© ןיא לוק ץי© טא;וצ רעה ־״ (נ) :בורג ןבייל ןיא ןפלאוויג
 םטלאז •תיז!" (ג) :ןיבעל ןיי© ןמיה וטסלאז טגיימ ןיי© ןופ ט?ראפ ןופ .תורצ ע.ניי©
 םוא ןעוט טאוו יד ןופ ן©וק ןמא!וצ םעל ןופ םיעקר ןופ שאר ןופ ץקלאבלאפ ךי©
 ףלא ןדייר וצ גנוצ רקיי] דרעוושיא איוו םפלאקיג ןבאה אייז םא\ו י־•" (י) :"שבעל
 עלעטיב טי© ליימ רע,יין ןופ ןגיוב םעל ץטארטיג ןבאה אייז ךל©ה שיוחד ראפ רי©
 איין ץבאה גןולצולפ .קוקורפ םעד םינעגראבראמ ןיא ץפיש וצ תיייל״ה) :רע©ךעל
 ץקיווצ ץבאה אייז יקייי (י) :טא;רמ טי;ארומ ץיק.ןבאה גוא ליימ רקיז ןפראליג
 זא טייד רעל ץרעדנא םעד רענייא ץבאה איי] הקע עטנעלק ך טקלאששייג ךיז
 *"י 0):הבשח© רקייז טהעז רעלו ט;איג ןבאה ייז גנולביורטק ןגלאב רמ לאז ןע©
 קוז םאד שזאליג םיוא ךיז שאה םע זא גוא לאנת ףלאי'םילובלב ש?וזיג ןבאה ייז
 ר?א ןצלאה ןיא ףיט ךיז ץא ןמלאהיג םד ־יבילשיא טאה הצע ןייא ו;ופיג ןבאה גוא
 ן©וקיג זיא גנולצילפ ליימא ]©ךאוויב יי] ףיוא טאה טא;־יי־י (ח) .ןעוויג זיא ףוס רל
 רעד.גנולכיורםקא טכארביג אייז ףיוא טאה גנוצ רעייז יחיליעני (*נ :קאלש •קיל

 דד ץפ י״י־י(׳) :פאק.םעד םימ ןערקאש ןאטיג שאה הלמ"© ־קייז ןהעזי;טאה םאוו
 טא;ץפ קלעוו יד ץליד רעד ןעוט גוא וזא ןא© וצ אלומ רעקילשיא םאל ןא ה&ק©



 ישילש םויל םילהת
 וללהתיו וב הסחו ייב קידצ חמשי אי :וליבקה

 •• •• • • דז בל ירשי לכ
 םירוסזס איד

 אהס
 ח""?

 הלפת עמש םיהלא
 ורבג תונוע ייברייחאבי רשב לכ ךידע

 ברקתו ירחבת י ירשא ׳י :םרפכת התא וניעשפ
 :ךלכיה שדק ךתיב ביטב העבשנ ךירצמ ןכשי
 לכ חטבמ ונעשי י׳ללא וננעת קדצב תוארונ י
 רזאנ וחכב םירה ץכמ י :םיקחר םר ץרא ךצק
 ןומהו םהילג ןואש םימי.ןואש חיבשמ ח :הרובגב
 יאצומ ךיתותואמ תוצק יבשי וארייט :םימאל
 תבר.דקקשתוץךאהתורק!, ;־:״־:;־■
 יכ םות ןיגק םימ אלמ^יחלא גלפ חתשעת
 רעד טיט ךד טיירפ קידצ רעד "־־י ("י) :טאנ ןופ םי!עעט אד ןייסמי ראפ ןלער גוא
 ןעמיראב רקז ןעוט אייז גוא םייא ןיא גילנעטש ךיז רע טצישאב םורד טאנ ןופ ףליה

 :רעצרעה עןיטלאפטקער עלא
 ו*,יצ ןיא טפעור סאוו טאנ אוד ביולא ןגייווטי זיא ריל וצ ול (נ) :׳י״ חצנמל (א)ה0
 ,ד לייוו עם4 (נ) :ייז טספלעה וד םוראוו םירדנ ערא טלאצב טךעוו ריד וצ נוא
 תורבע"ענייט ךיוא ןעויו ־י" (יג :ןטעב רד וצ רכילטיא טמוק םורד טעגיג וצ טסלעה
 וייד "ןיגעוו תורבע יל ןייז ימימ טסלאז וד זא םראפ ךיא טעב טקראטשינ ךיז ןבאול
 םיא טסאה נוא טלייונ רעד םיוא טסאה אח םאוו קלאפ םעד לואוו ■י־׳א (׳י) :ד םח
 ןופ םמוג םד טימ טעזד ןייזיןלעוו דימ זיוה ןייד ןיא ןעור לאז רע זא ןנהענינ טכאט*
 זנוא ויטסלאז טייקיטנעריג טיט רעעואוו "ייי" (י) :לכיה ןינילייה ןייד ןיא ק־טהב
 טלעוו קע ןיא ןציז"םאוו ערא וצ רערעכיז ר? ןייא טסיכ.רפלעה רזנוא טאנ ןרעפטגע
 טרוגיג זיא רע חנ ןייז טיט גרעב יד ףיוא ןנעך ןא טידב רע ץ־־ (0:םימי.ע1}ייוו נ'וא
 םאד םימי יד ןופ גנומורב םד ליטש נוא גירעדינ טנאט רע ׳יינמנ (ח) :הרובג טימ
 *י״י'.) :רקלעפ ןופ גנומורב'םך ליטבי ךייא טכאס גוא ןיוגיא ערעייז ןופ גנומורב
 תענוד איד ןיבייצ ענייד ןופ טלעווקע ןיא ןיציז טאוו יד ריךר5 ךיז ןטכראפ ייז גוא
 יסערו רעד טומ םד טניבא נוא אחפ ה;בל נוא ןוז רד ןופ נ;אנ םייא ייד ןצילב נוא
 טאמ וצ דרע רעד ףיוא חיגשמ טסייב אוד זא תיק־> (י) :רד יצ ןנניז ןלאו ייז ט״ל ד
 רעעאוו טיט'לופ זיא טאנ ןופ ךייטרעד ןיגער טיס ךייר איז וטפבאט ;קנירט ןא איז
 וא טכטיירב אוד זא גנוריפ וייד זיא וזא םוראוו חאק םאד ןא וטסמיירב םעד טיט



 ילש םרל םילהת

 םיביב־וב הדוד;תחנ הת ,דימלת " :הניבאו מ
 זתבוט תנש תרטע ב■ :ךרבת החמצ הנגגבת
 דיבל רבדנ תוא;יטעמ י !ןשד ןופעמ ףידעמו
 םיקמעו ןאצה םתב שבלי- :הנרגחת תועבג

 :חש; ףא ועעורתי רב ופטענ י
 לב םיהלאל ועירה רומזמ דש חצנמל א וס ע ־י•
 דובכ ומיש וטש י דובכ ורמז נ :ץראה
 ברב ךישעמ ארונ ,ךמ םי,־ולאל ורמא נ":ותל,־ות
 דק ווחתשל ;ףאה לכ י :ךי״א ךל ושחכי ףזע
 תמעפמ וארו וכל ■י :הלס ךמש תמע ךל ורמזיו
 ש י־ןפה י :םדא ינב לע הלילע ארונ״סתלא
 :וב החמשנ םש לתב תבעי רהנב השביל
 דניןצת םיוגב ויניע םלוע ותרובגב לשמ י
 סדנעמ־ב ח :הלס ומל ומומ לא םיר־ךוטד
 גיהוראב רעסאוו טיט טאז ךאמ ץטייב עריא ׳ייתי (*;:ןנער ליפ •ךרוד האובת יד
 עריא ןשמנעב טקט דרע איל טקייפ וטם?אמ ןנער ןופ ןפארט את טיט .וטייל יד
 ראי םאד תיחפ גוא האובת טימ ןעניירקאב טכאמיג טסאה תיסע (בי) • גנוצאר*יט^
 ןעפילט ןעוט ןיקלאע ענייד גוא טייקסטוג ןייל ןעווינ עיפשמ טסאה אוד םאוו
 עראל איד וליפא טייקוניז ןיפילט ןילעוויאייז י״י< ס : ץגער זיא םאו טייסטעפ
 ח וילעמ ףא?׳ איד י״ל (יי) :ריירפ טיט טמוניג ןא וייז ץלעוו גלעב בוא רעטרע
 האובת טיט טעדיילקאב קי! ץלעוו ןילאט את ץלאמש גוא שיילפ טימ טדיילמיי

 :ןעגניז ןילעוו בוא החמש טימ ןילאש׳ ץלעוו טייל עלא י י
 טיט טאנ טביול ייסי 00 :טלעוו רעל ףיוא םארו עלא טאנ וצ טלאש חצנמל 00וס
 יואר זיא טאוו דובבא טיט טאנ ןביול טוט ןע9אנ ןייז וצ יואר זיא םאוו דובכא
 ליפ ןייד ןנעוו ןופ קלעוו ענייד גיטכראפ זיא רעייז איוו שאג וצ טגאז :ם'יא וצ
 םלעיי יל 1יס יציז עיא ל־ (י) :ןנעקייל רת ראפ דל טנייפ עגית ןילעוו טיימראטש
 :גיביי* ןעמאנ ןייד ןביא ןילעוו יל רת וצ ןביא ןלע•,ו גוא לת וצ ןקב ךל :ןיל%
 נ ןש;עמ עלא ףיוא גיט?ךאפ ןנייז קרעוו ענייז טאנ ןופ קרעו ו ת טהעז יא טייגיטל("

 ץבאה ןטלאד ןדרנ םעד ןיא סיפ יל טיט ןגנאגייג יי!ןנייז ןיטייצ םעשוהי ןיא ;!דורט
 ןי,ם טרעקלג פא ןבאה טאוו ילתקלעפ את ץא ץלא ןעוט וגיוא ענייז טלעוו י?ר $ הלוב;ןייז טיט ןיניטלעוונ טוט טאנ ז־׳י־סנ :ףליה ןייז טימ ןעיירפ •אטיג די לימ



 זס וס ישילש םויל םילהת
 ונשפנ םשה ם :ותלהת לוק ועימשהו וניהלא

 ונתנחב 1יכ י :ונלגד י טומל ןתנ אלו םייחב
 הדוצמב ונתאבה אי :חסכ חרצכ ונתפרצ םיה6
 ונשארל שונא תבכרה ?:ונינתמב ההעומ תמש

1- : 7 

 אובא גי :היורל ונאיצותו םימבו שאב ונאב
 וצפ רשא יי":׳יירדנ'דןל םלשא תולועב ףתיב
 ףל הלעא םיחמ תולע *:יל רצב יפ רבדו יתפש
 :הלס'םידותע םע רקב השעא םיליא תרטק םע
 השע רשא םיהלא יארי לכ הרפסאו ועמש וכל יט
 :ינושל תרת םמורו יתארה יפ וילא

 :יתאמ ודסחו יתלפת ריסה אל רשא םיהלא
 וננחי םיהלא ב :ריש רומזמ תוניגנב חצנמל א״זס

1 x •"ו 

 רקלעע ריא ימ> (״>:ניבייא ףיוא ננוביוח דז ץיק.ץי2 טי;רעמ ייז יע שעוו געוו םעד
 ז;וא שאה רע םאןו ""י (־):ביול ןייז לוקא ישיו? ץרעה טקאשינוא טאנ ךניא םבימ

 יל •־ (י):י ץועו) טזלטילגינ םיוא ןלא ז טיע ערעזנוא 'ןזאיליגטינ טאה גוא ןבעל ץאליג
 ןע9 אירר טרעטיילד יניא טסאה יד זנוא קורע ייצ קוק;זיא ןויקינ ןנייז םאוו תורצ
 .שינעקנעפיג ןיא טלארבי; ז;וא םסאה יד י״*״ (!יי) :תלוספ ןופ רעבליז טרעטייל
 טקאטיגיטסאה "וניח '(ע) :קנעל עךעזנוא ףיוא גנוסילשראפא ןאשיג י ךאנ שסאה
 .גיא רעסאוו ץא נוא רעייפ ץא ןבוקינ ןניי{ ריט פעק ערעזניא ףיואיןשנעמא ןטייר
 זיוה ץד ץא ןעמוק ךיא לעוו םורד "יי" (י־) :טייקנשעז יצ קוצינ םיוא זנוא טסאה
 םאה די״ומ ןיימ םאוו ־״׳״ (יי) :םירינ עניימ ןילאצאב רד לעו;גוא תולוע ןברקטימ
 דד ךיא לעוו תולוע עטעע "ילוי (■):יקוויש ננייא ריש זיא םעזא קז וצ רדנטטערינ
 ףאןן> טימ רעד;דןיי2 בירקמ לעיו ךיא רךדו ך ןיפ םרימא יד גניפשעד טיז?'ןנניירב
 ע;יםכראפ םשא;ערא ךייא לעיי ךיא ניא יצ ךימ טרעק נוא שמוק י־ל (״):גיבייא
 גוא ןפיר ןאטיג ךיא'באה םיא יצ ייל* (יי) :םיסנ ןאקנירימ טאה טא;םאוו ןלייע ר־ן
 -יליפא באהו ךיא ביוא ח"(") :טייקכיוה קז ןלייע רד ןאקג ךיא'באה גניצ'ןיימ טימ

 ןכ* (••):שי;רא;טלעה רע איוו טכאמינ ךיז שאנ םאה ןא$ יצ הרבע ןייא טכארטיג
 תא טביולנ ויינ (=):הלפח ןייש ןיפ לוק םן ןעמינ רפ גוא טרעהינשלער טאה טאנ

 ריט ץפ דג1ד ןיי!ינוא טעבינ ץיה ןאלינ פא םינ טאה רע םאווישא; י
 רעך לאז רע ןישטינעב גוא ץגילעזשייל ז;וא לאז טא;־יהל* (!):׳ילי חצנמל (י) 10

 ;־ט־-״ל



 ישילש םודי םילהת
 ץראב תעדל ג :הלס ונתא וינפ ראי ונכרבי
 | *.־ח־ ד ־ ז־ יז דח.• זז־ • דד ״ד : ד

 םד־ולא םימע ףתוי י י ףתש^י סיוג לבב ףב־דר
 יב םימאל וננריו וחמשי ׳י :םלב םימע ףו־ךוי
 :הלס םחנת ץראב םימאלו רשימ םימע יטפשת
 ץלא י :םלב םימע רודל י םיהלא םימע דזחוי .
 ונכרבי ח :וניחלא םיהלא ונכרבי הלובי הנתנ

 4 • ••• ן•• • ך• • !9 . • ד 1 1

 ץרא יספא לכ ותוא וארייו םיהלא
 4 •יי ץ׳יי 1 •׳ — י^י י ן •* יי• * • י- י •1 •1 9 ־ןיי 1.>וו ע 1 ח 1 ;-ייע 1* 1 חיקח ןיס םייצ רעד ץא םילשח׳

 7 •*ף• י ־־ י י * *־ ־ 1 ״ 1 וי - י י ז .-,-ן ן?• • ן• *

 םד־ולא םוקי ב :ריש רומזמ דודל חצנמל א חס
 ףד^דכג :וינפמ ויאנשמ'טונריויביוא וצופי
 םיעשר ודבאי שא דפמ גנוד סמחב זקנת זשע
 םיח^ ינפל וצלעי וחמשי םיקידצו י :םיהלא ינפמ
 ולק ומש ורמז םיהלאל וריש ׳י :החמשב ושישיו
 יבא י :וינפל י וזלעו ומש היב תוברעב בכרל
 :ושרק ןועמב 'םיהלא תונמלא * ןידו1 םימותי
 םיריסא איצומ התמ םידיחי בישומ םיהלא ;
 ץלעוו טסואוואב לאז םע םאד ׳יייל (!):גיבייא זנוא אוצ םיגפ יקליירפ ןייז ןיטכייל
 :ףליה ןייד ןרעוו םסואוואב טעוו רקלעפ עלא ןישיווצ .גנוריפ ןייד טלעוו רעד ףיוא
 ןיז ןלעט רקלעפ איו יח"־׳■ (״):דמאנב רקלעפ עלא ןבדל טא;דןיד ןלעוו אייז וי-״י (ר)
 גוא טכע־ו םעד טימ רעקלעפ איל ןטפשמ טסומ אוד זא ןהעז קעוז איייז זא"ןעיירפ
 עלא ןבדל טאג ךיד ןלעוו ייז ויייי (0 :גיבייא ןריפ וטסוט טלעוו רעדיןופ רקלעפ עלא
 דלעיל טעוולאמטסנעלח*(י) :ןביוליקדקלעוורדנאגאב רקלעפ עלא ;יעקלעפ
 קשטנעב זנוא טעוו טאנ ימי* (״):ןישטנעב זנוא םעזו טאג לידו ט?ורפ דיא ןי״יע;
 :םלעיו רצנא;רעד ןיא ןעציז םאוו אידעלאםיא ראפ ןיז״כריפ ריז ןיקעוו םע גוא
 קלאז טנייפ עגיי! .ןאט וצ טפוציס קיטש ףיוא לאז טאג (נ> • ׳י״ חצנמל (יס חס
 דקורא אדו ףיי*ינ (0 .םיא רפ ןופ טנייפ עיןייז ןפדלטנא ןלאז .ץועיי םיירפש ראפ
 רעייפ ןופ םקאוו טייעצ םע אדו טנייפ יד ןסיוטש יריפ וטסלאז ןסיוטשיו 'קעווא טרעוו
 ןלעיי םיקידז יאד רעב !ן ם-קיידי <י) :טאג ראפ ןופ םיעשר ייד "ץועיי קראל ראפ ןילאז
 זןלי,ד םטאג ףיוא טנניז ת■־׳ (״):ריילפ טימ ןעיילפ דקז ןלעוו גוא טאג רפ ןעיירפ ךיז
 ןעז?אנ ןייז תוברע ליסיה םעך ףיוא טעת םאוו םאג טבייה רד ןמאנ ןייז טביול גוא
 ןופ רעטבילא גוא םיז?ותי ןופ רעטאפא תא טאג ־ב* (0' :םיא״רפ ךיז םיירפ הי תא
 יד םיחל.*(0: טלזהו רדסיוא חינשמירעתא גמגדאוו ויליידי יייי חיל* ״״יימיוחיי״
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 םרל םילהת

 םיהלא ח :החיחצ ונפש םדרט ךא תתשוכב
 י ב ךך>יצ יי ךמע ינפל ךתאצב

 ינפמ ןמב .דז םיהלא יניפמ ופטנ םימש חא השער
 םיה^ ףינת תובדנ םשנ י :לאךשי יהלא םיחלא
 הב ובשי זזתח " :התננוכ התא האלנו ףתדחנ
 רבא ןתי י;רא =י:םיהולא ינעל ףהבוטכ ןיכת
 תילדו תואבצ'יבלס נ■ :יבר אבצ תורשבמה
 ןיב ןו בבשת םא יי :ללש קלחת .

 הפחנ הנוי יפגב םי״רפש
_ . . • 4 • • 1 

 היתורבאו
 לז וד : ד :

 גלשת הב םיכלמ ידש שרפב יט :ץורח קרקדיב
 רה םיעבנ דד ןשב דר םיהלא דר ך :ןומלצב

 םירה ןודיחת המל ,יי :ןשב
 • ־ ז .. י דדלא

 •• • י• _ • ••• • • ן• • םיהלא בבר

 ומוריג זיא הלואג יד זא םימו גיצנייא םיירפש רפ םירצמ ץא קמינ ןנייז םאוו ןילוי
 איד ןגיוצינ.םיוא טאה רע גנולמאז ןייא ןיא ביטשא ןיא ןציז טכאטיג יי] רע טאה

 ראנ סייה טינ גוא טלאה טינ 'זיא סאוו חספ םוא טייצ עטונא ןיא לאךשי ענעתאפיג
 רשיוייג םיורא ןאט ןלד ןיא טאנ ־:•■יל" ,״):עטסיוו רד ןיא יוו ןבילבינ ןנייז םירצמ יד
 דרע יד םאה ץי" (־'):רבדמ רד ץא ןטערמ ןייד ןיא געוו םעל ץימו לארשיו , ,
 טהעילפטנאיזיא םאו;טאנ ראפ םייווש טפייוטיג ןבאל ןעלמיה יל ךיוא טמעךוטנעינ
 ומוקיג ןנייז אייז זאי־־׳נ (־>:לארשי ןופ טאנ םער רפ יניס גראב םעל ףיוא ןלאוויג
 ןעווינ זיא איז זא לארשי ץרא ברא ץיי )גער ןבענינ ייז וטסאה לארש.י ץלא ץיק
 וייא ענייד ךתיי (*-). :ץגעך ליפ טיט טיירבינ ןא איז וטז?אה ןיגער וצ גיטשראך
 טייקטוג ןייד תטתט טיירבינגא טסאה ח דיאל םעל ןיא ןיסיעזינ ןנייז ןילוי עטלימאזג
 ןייז ןניטעטשב ריוא טנייה טעוו טאנ •ת" (ע> :טאנ וד ,טא] ןייז לאז רעמערא רעל
 ולעוו גוג ןופ לוח םל זא •גלפ :מ)' :לארשי ףיוא טגאזינ ןבאה םיאיבנ יל םאמ טלאמ
 שניואוויג טראד ןבאה גיבייא ןופ םאמ איל ני,א 'לארשי ץרא ןופ ןרעמ טליגאוו רפ
 ןרעטנוא יוו ונעליב טצע:זיב טיי] ריא ריוא ןעמ ־:״ (יי) :ביור ןלייט •ףיז ןשימצ ןלעמ
 ןענייז םאמ ביוטא ןופ ליגילפ איד איוו ןייז ץיצ׳ *<בל דיתעל רעבא טעוו ריא ןיביוא
 פא טעמ טאנ זא ־־י־־!■־) :דלאג ץרג טיט לינילפעלא גוא רעבליזטיט טרעךאב
 איח איינש איו) ץרעמ םיימ ןלעמ דנאל םעל ןיא לארשי ץרא ןופ םידשב יד ןליי^
 1י# ק׳טהב םד סאוו םאנ ןופ גראב רעל יח (״־):רטסניפ רעל ןיא ןסעזיג ןנייז םאון
 רעך .זארנ ץיז טיט ןשב גראב רעד יוו תוכז ןייז טימ טזייפש םיא ףיוא ןנאטשיג
 םירש ריאי וננירפש ריא טוט םאוו ׳י־ל (>ינ :ןשב תאב ןופ רסערג זיא תאב רעניילק

 הב
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 ישילש םויל םילהת
 ׳ךילע טי :שרקב ׳יניס םב ינדא זאנש יפלא םיתבר
 ףאו םדאב תונתמ תחקל יבש תיבש םורמל
 סמעי םוי םוי ינדא ףחב בןסד־א יהי ןכשל םיררוס
 תועכלמללאונללאה ״:הלס ונתעדי לאהוינל
 ץחמי םיז־ולא ףא בכ :תואצות תומל ינדא .דחילו
 :וימשאב ףלהתמ רעש דקדק ויבלא שאר
 :םי תולצממ בישא בישא ןשבמ ינדא רמא גכ
 םיביואמ ףיבלכ ןושל םדב ףלנר ץחמת ןעמל יכ
 ילא!תובילה םדרלא ףיתוכילה ואר ׳יכ' :והנמ
 ףותב םיענ י רחא םירש ומרק מ :שלקב יכלמ
 םיהלא וכרב 'תולהקמב יכ י :תופפות 'תומלע
 םדר ריעצ ןמינב םש ״ יי :לארשי רוקממ ינדא
 הוצ טכ :ילתפנידש ןולבז חש םתמח הדוהי חש
 טא;גוא םיא ףיוא ץ*יז וצ טסולינ טאה טאנ םאו] ןאל זיא תאב רך םידשכ יד ןופ
 קנייז הבבלמ סמא;ייב ןנייז םאו] םיבאלס יל בכי (״/:ןעור גיבייא םיא ףיוא טעוו
 טרעדיניג פארא יטאה םיכאלמ איל םימ טא; םייאלמ םניזיומ ןהעץ לאמ אייווצ
 טקדאטשיג השמ ןד וטפאה'קעוו טהעד ןופ (םי/:יניס גראב קילייה םעד ףיוא
 ןמוגיג איז טסאה בוא םיכאלמ יד ןופ ןיגנאפיג איז טסאה גוא הרוח יל ןייז וצ לבקע
 אייז רע טאה געוו םטאנ ןופ טרעןכיג פא ץבאה אייז ןיוא ןעווףשנעמ רפ הנתמא

 עלא םאור טאנ זיא טביוליג ־ןייב 6):ץןור ןמראד לאז טאנ ן$ש־מ םעל ן?יוב ןסייהיג
 :דימת זניא טפלעהיסאוו טאנ רעד זיא ד? *סטונ טימ ןא י זגרא רע טעדאל גאמ
 גגוטער ליפ ץדגאהרפ זיאטאגוצ .*זגוא ןפלעהיוצ טאגא״זנוא יצ זיא טאג לאה (אכ)
 ם;עסקאוובםעל טגייפ עגייז ןופ סאקסעד ןדנואוו רעב£טוטטא] ךא (ע) :טיוטןופ
 וצ טאה טאנ ימא (ע) :הבושת םינ טומ גוא תורבגן עניי1 טימ טיינ םאוו רעל £אןה
 :םי ןפימ םעל ןופ ןרעקמוא זנוא טעוו גוא ןיז וצ ןרעקמוא זנוא טעוו רעזא טגאזי4
 גנוצ רעל .םידשכ ך ןופ םולב םעל ןיא טרימשיג ןייא ץיז ןלעוו סיפ עניד ״ל (יכ)
 ןהעזינ ןבאה ייז׳זא יאר (חפ) :זייפש ןייז ןייז טעוו םאל טנייפ איל *ןופ .טניה עגייל ןופ
 ןכאה ־"יק (יכ) :םייק״ילייה ןייז טימ גינעק ןיימ טאנ ןופ ןגנאג יל טאנ םי ןיא גנאג ;יד

 בגוי יל קשיווצ רמז ילכ יל ףיוא טליפשינ ייז ןבאה םעל ןאנ רעגניז יל טרעלעפיג
 ראפ ןיא זיי^קסב .ןקלוב םימ םיוירא ןעגייז םאוו תותלבח עדא גוא םירמ ןעיורפ
 ןבוקינ םיורא ןנייז םאוו עלא טביולינ ןבאה טאג\ טאגיטביוליג ייז ןבאה גנולמאז
 לאז םע ןעווינ הכוז טאה םיטבש ד ץפ רטסגנוי״רל ןימ;נב ןטראל (״*/:ןידוייןופ
 ערךןאי יל טלייא רביא ןבאה הדוהי ןופ ץרעה יל.ןלםה ילואש'םיא ץפ ן םוק םיור#

 םיטבש
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 ז?וא *םאה טאנ טייקךאמ^ עמד טייןתאש# ןיד םשא^ג טאה םא; ״* <״):םיטבש
 ןילעינ ■יד יצ םירבחו 'ףיוא ןע;ייש דוביב ןייד ט* לליה ןיד ןופ ולמיס (ל) :םקךעווינ
 דהס עמיב םאד גוג ףיוא ןעיירטי ןא טעון טא;זא יעי (*ל) :תונתונ ק;ניירב םיביס
 ראנ'ןייז ט״זאל 1נן רעקלעק עניהור טלאפאפ םאוו ננולסא!ראפ קראמש 'ןייז טיס
 :ןטלאה ה^לס רא;םדעגאב גוא רק,לע$ םיירפש ריפ נ־וא םלענ רייפ טיט ןגיריווב
 תסחס םאנ וצ 'הנתסא טימי םירמ? ןום'ןרעה עסייחנ ןעקוק ןלעוו םלאמאד יז*- <נל)
 םיניס ריא תינל־־'(*) :טאנ וצ הנתמא טיס טעה ך *יול ןכאס פעוו שופ .החס(ע
 ץא טגןור םאוו טא;וצ בנייל (יל) :ניד;ע?ש טא;םביול .טא;וצ טגניז טלעוו רד 'ןופ
 איד ןקער# רעד וצ לוה קראטשא םיינרע ןפאשב גנאל ץפ טאה רע שאוו ןרטיה ך
 טלאסינ רע טאה לארשי ןיבעוו ןופ טאנ וצ טייקראט# םד ריא םינ י" (יל) :'טלעוו
 םסיק טנראפ םטא;<^י1 (יל) ;לעמיח ץא זיא טכאס ץיז נוא טייקשיורנ ןייז ןהעז ןא
 איד ןופ טייקראטש םד חא רע ק־טהב ןיא םנמר םאוו רובב ןופ ןיישמנעז;אד ףיוא

 :םא; חאיטביולנ קיאפ ץיז וצ טייקראטש גילנעטש טינ *ו? ןילוי
 ץא מן ןמוקינ ןנייז רעסאונ יד םתאו;טאנ ריס ףיעה ינעי־"" (נ)ג ׳יגי חצנמל (<>)םס
 ץיק אוןינ זיא םע םיד ןפימ םער ץא ןקנורט דד ןריאו;ץנ ןיא '""ב• !נ> :זלאה
 םארטש דז גוא רעזןאוו עפיס איל ץא ןמוקיינ ןיב ןיא ןייט?1 ןביילב לאז ןיא םוא

 זראה



 טס ישילש םויל םילהת
 יתלזג אל רשא רקש יביא יתימצס ומצ? םגר
 'תומשא• ד?לואל תעד ריא םיהלא י :בשא זא
 0 ווו 1 ב וו ז ״1/ ₪₪> " ♦ ו ״ ד !₪* !דחו •קז ךרק יב דעבו לא י : ודחכנ

 :לאדקי יהלא ףישקבמ יב ומלבי לא תואבצ
 רזומ ט :ינפ המלכ החככ הפדר יתאשנ
 התיב תאנקמ י :ימא ינבל־ ירכנו י יחאל יתייה
 ן": " " ־ :ן •ןי ן • * • • : ז : ^*>1 •: : * ז

 היפרוח תופרחו ינתלכא הכבאו אי
 ישובל הנתאו בי :יל תופרק6 יהתו/ישפנ םוצב
 רעש יבשוי יב וחישי גי :לשמל םהל'יהאו קש
 ןוצר תע יי ףל יתלפת ינאו יי :רכש יתוש תוניגנו
 ינליצה " :ףעשי תמאב יננע ףדסח ברב םיהלא
 יקמעממו יאנשמ הלצנא העבטא לאו טיטמ
 ינעלבת לאו םימ תלבש ינפט^ת לא'"־ :םימ
 בוט יכ יי יננע יי :היפ ראב ילע רטאת לאו הלוצמ

 "" • מ • ןי^: 7 1• •• 1 - * ־ : •: ־ * *ץ־ 5

 םגן עלנעטש ךיד ףור ךיא םאוו דיס ןלאר ץב ךיא יתעני (י) :טציילפ ראפ ךיס טאה
 רעמיבי:(ח):טאגוצ גילנעפאה דנעל רס ןנייז ןניוא ענייס עלהעקןיימ קורט ןלאוו זיא
 ןגאה רעדיינש רפ ענייס .דנייפ עטסיזמוא ענייס קנילפאןכ ןייס ןופ ראה יד ץפ
 םוא סאד ךיא לאז תלמינ טינ באה ךיא'םאוו.ד;ייפ עשלאפ ענייס טקראט^יג ךיז
 ןנייז תורבגן ע;יימ גוא טייקשירא/ענייס לואוו ךאד טסייוו וד טאנ םיה4 0)':ןלעןג
 וצ ץפאה סאוו יל ריס ךרוד ןרעוו טסעש ראפ םינ ןלאז ל (ז) :ןטיס רפ טינ רד ץפ
 םאוו איד ריס ךרוד ץועיוו טמעש ראפ טינ ןיאן .םפאשלעה עיא רביא טא^ רד
 •דנאש ןיטיליג ךיא באה ץנעו/טנייד ןופ ןעד יכ (ח)' :לארשי ןופ טאנ ךיל ןירע^ב

 רדילב ענייס וצ ןלאווי; ךיא ןיב דמעלפ ייימ (ם) :םינפ ןיימ דנאש טקעדב טאה םע
 םאה ק״מהב ןייד ץפ םורללעפ םד קליר (י) :רד^יק םלעטומ ענייס וצדסערפ"נוא
 חככאי (אי) :ריס ףיוא ץלא טראפ רערעמסעל ענייד ץפ דנאק םד נוא טרעצלעפ ךימ
 חנתאי (בי) :ןלאוויג דנאשא ריס וצ םד זיא םסאפ ־ךיא זא גאמ םעל ןיא ץד־ךיא זא
 ץא ןלארייג אייז וצ ךיא ןיב הבושת ןגעוו ריס ףיוא קאז ןייא ןא אוט ךיא זא נוא
 םאוו איל״נוא רימ ןופ ץדייר ןיטבדי; אד ןיא ץ?יז םאוו יל יחישיסי) :טלאווכירפש
 םע ןיטעב טאנ ךיד איט ךיא רעבא ינאי (יי) :ריס םיוא ןטעפש ניא ןנניז ןייר ןקנירמ
 עראווא טיס ןלעפטנע רימ וטסלאז דאניג ליפ ןייד טימ טאנ טייצ עטגיליוובא ןייזלאז
 .ןקניזרעפ טינ לאז ךיא םייל וצ ךיילב זיא טאוו תורצ ןופ ךדכ עטער ינליצה (ים) :ףליה
 רפ טינ ךימ לאז םע לא ("):רסאוו עפיט ןופ נוא ט;ייפ ענייס ןופ ןלעוו לוצ;לא; ךיא

 ןיציילפ
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 טס ישילש םרל םילחת

 ־שפנ לא הברק י־־ :יננע רהס יל רע יכ ףרבעמ
 יתפרח !ועדי,הקוא ־ :;ינדפ יכיא ןעמל חלאנ
 יתמלבו׳יתשבו הרבש הפרח
 אלו'םימהנמלו ;>״ 'דונל'הוקאו*השונאו יבל
 ינוקשי יאמצלו שאר יתורבב ונתד -:יתאצמ
 םמולשלו'חפל םהינפל םנחלש'דוי ע :ץמה
 םהינתמו תוארמ םהיניע הנכשחת י־ ־־שקומל
 ףפא ןורחו ףמעז םהילע ךפש ■ינ :העמה דמה
 יהי לא םדילהאכ המשנ םת־זופ דלת י=:םניש!
 בואכמ לאו ופדר תיכה רשא התא יכ ׳־:בשי
 ואבי 'לאו םנוע לע ןוע הנת ״ : ורפסי ףללה
 לא'םקדצ םעו,םהה רפסמ תמי ־־:ףת.דךצב
 :ינבנשת בירא ףחעושןבאוכו ינע ינאו ל :ובתכי
 איד טינ זאל גוא רעסאוו עפיט ד ןגנילש ןייא טינ נוא רעסאונ םארטש רד ןציילפ
 זיא דסח ןייד םתאר טאנ רימ רפטנע ■נ" (י•) :ליומ ריא רימ ףיוא ןסילש רפ בורג
 םינפ ןייד ןגראב רפי טינ טסלאז לי׳יי !"נ :רימ וצ ץד רעק.תונמחר םיוריג ןייד יוו טוג
 חביק {םי)"־ ןרעפיטנע ץג רימ טסלאז ךיד ךיא טעב גנייא ריס זיא םע טכענק ץיד ןופ
 ח".{־) :םיוא ךימי זיילםניי© ענייס ןגעוו ןופ.םיוא איז זייל נוא בייר ןילנ וצ ןהענינ
 ה!הח(אכ) :רעגידיילב ענייס עיא םסהעז וד דנאש גוא גנורעטסעל ןידע טסייוו 'וד
 ךיא ןראווינ ץלרעפיג םעד תמחמ ןיב נוא ץךאה ןייס ןיבארב 'וצ טאה דנאש ך
 ןבאה 'ייז י״־י (נ־) ןעןופי;'טי; ייז ךיא באה רעטסיירט ןופוק לאז םע םיפאהינ באה
 טכאסיגיךיס איי ןבאה גיטשראד ןעוויג ןיב ץא זא ינוא טפיג ןיס? ץלנןייא ןאמג
 ץפאה אייז טאוו נוא ץע;ןייא וצ ץיז לאז ייז רפ שיט רעייז >״ (נ־; :גיסע ןקנירט
 טרעטצניפ"ראפי ןלאז ץגיוא ערעייז (י־) :גנולכיורטשא ןייז לאז םולש'ץוא
 :ןיתעדי טסטילגיג םייוא גידנעטש ןיאי קנעל ערעייז נוא ןהעז ןנעק,טינ ןלאז ןרעוו
 ערעיייז'ייח'(ם) :ןיביירג אייזלאז ןראצ םירג ןיד גוא ןראצןייד ייז ףיוא םיג ל*׳ (ינ)
 טאוו םמ־־(") :ןציז טינ רענייק.לאז״ןטלעצי; ערעייז ןיאיטסיוו ן״ז ןלא; ץצאלאפ
 ־יעדיענייד ןופ גאטייוו םוצ גרא טנא;נ ךא;ץוא ך ןבאה ןגאלשיג טטאה טא;אה
 ץפארטשיייז טפלאזוד טאנ ךד ץא טעב ״״ (!י־) :ןלייצ רעדיאיי;ןץט'ע;י;אלש
 י״סי (מ)ל הקדצ ןא$ ייו טיס טסלאז ח זא וצ רד ןמוק טינ ןיאז עא דקז ערןזייז ףייוא
 בוא ןדעי טקעמינ םיוא ייז ןלא;ןשעל ץפ רפ? ץא ןיראווינ ןבירש ריפ ן?';יי] ביוא

 זעוו

610 



 ע טס ישילש םוא םילהת
 :הרוזמ ונלדגאו רישב םיהלא םש הללהא
 םדנע ואר גל :
 ע# יב 1יל :םכבבל דריו םיהלא ישרד וחמשי
 י • • • • • • • • • • יו*• • • • ״ ד״רז ן• • •י• •• • ^די• • • •• •• והוללהי ־יל :הזב אל ויריסא תאו יי םינויבא לא

 םיהלא יכ יל :םב שמר לכו םימי ץראו םימש
 :הושריו םש ובשיו הדיחי 1ירע הנבר ןויצ עישוי
 :הב ונכשי ומש יבהאו הולחני וידבע ערזו א

 ־יז : : : -: : ד * * :״ זזר ׳ ד.־ו
 : םולשבא חז חז חפ ץיפאלםנא תא דע תעשב םנאמנ ־חד שאה ריסומ תזמיוו* םיד תא ריפזס שיד

 ? י ״ ״ י•▼!•• • 9 ••1 ן ? • •1 ^ *•י• ••ן ¥ !• *

 ד ינליצהל םיהלא ב :ריכזהל דודל חצנמל א ע
 ישפנ ישקבמ ורפחר ושבי ג' :השוח יתרזעל
 בקע לע ובוש:י :יתער יצפח ומלביו רוחא וגסי

 יבהא םיחלא לדגי דימת ורמאיו ףישקבמ לכ
 ירק יל השוחסיהלא ןויבאו ינע ינאו י :ףתעוש:

 :רחאת לא יי התא יטלפמו
 שעב טגאטיימיג גוא םערא ןיב ךיא ׳"י (ל) :ץרעוו ןבירש ראפ שי;ייז ןלאז םינ ןעוו
 גגא׳ינ טיט ןמא;םטאנ ביול •ןיא הלל""(*ל) :ןקראטש יקס לאי ףליה ןיידיטאג דיא
 רעס טאנ וצ ןייז טניימיגב שעמ ביול ןיי© נוא <נל) :גנוביול טימ םיא םיידג ךיא
 זא "י (גלז :ןעאיק גוא רענלעה ע?יורג טאה רע טאוו סקא ןייא ןופ ןברקא רדייא
 איוו טהעז רעששלאפ םטאנ'ריא נוא 'ןגןיירפ ךיז ייז ;לעמיןהעז ןלעוו עניטומעד יד
 טומ טאנ םודאמ י־ (יל) :ןלעמ גידעבעי קראה רעייא םערו ןפלאהינ ריס טאה שאנ
 יי**" (יל) :םמעש• ר? םינ רע שאה ענעדנובג עבייז נוא םינויבא ןופ הלפת יד וצ יתעה
 :זיא ייז ןיא םאמ ננומדימ עלא ברא םימ:עלא איד דרע נוא לימיה טיול םיאי ןלעמ סע
 יי!ןלעונ הדוהי ןופ טעשש יל ןעיוב םעור נוא ןויצ שאטש יד ןפלעה שעוו טאנ זא י־ (יל)
 ןלעוו תובא איד שכענק ענייז ןופ רדניק.ך נוא יי" סל) :״שרי ןלעמ נוא ןציז טראד

 :ריא ןיא ןעור ןילעוו קמאג קיז ביל קבאה םאו; אייל נוא קירא םאר : י
 ךיא שעב ךליה ןייס וצ שאנ ,ךימ ןיטער וצ שאנ "יל" (נ) :י.נ״1ל חצנמל'(״)ע
 גיא ץבעל ןיימ ןרענב טאוו יד ןרעמ שמעשי רפ'ןלא׳ י" (נ) :ןלייא ושסלאז דיד
 :שש בעלש קימ ןלעגב םאמ יד ןלעוו טמעש ר? ןלאז נוא רטניהא ןרעק רפ דיז זלאז
 סאמ ןעוויג שיבמ ךימ !יבאה אייז ליימ השוב טימ ןלעקמוא ךיז ןלאז ייז (י*
 ףליס ןייד טיס ןעיירפ ךד קלעמ ייז י־׳•־•■ <״):זנוא וצ זיא דיירפא גאז'ןנעלפ אייז
 םאמ יד ןרעמ טרעפבאינ לאז שאנ גידנעשש ןנאז ץ׳-עוויייז יקד קרענב םאזז עלא
 שא; ןויבאו ינע ןייא איק גינעש רעשנ•,א ;יב ךיא נוא "י (י) :הליה !ייד ביליטאה

 סכלאז * ** • י ־ '\ ■ *
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 םילהת

 םלועל ,־שובא ^ יתיסח יי לוב א אע
 7 ^ : 7 ן ־• - * • * 7 7:. 1 :

 ינעישוהו זטזא ילא נטלפתו
 ינעישוהל'תיוצ דימת אובל ןועמ רוצל יל ,דיה ג
 עשר דימ ינטלפ י,דלא י :התא יתדוצמו יעלס יב
 ,דוהי ינדא יתוקת התא יכ ־י :ץמוחו לועמ 'ףכמ
 ימא יעממ ןטבמיתכמסנ ־הילע ו :ירוענמ יחטבמ

 • • •• : ־ 1 •; 17▼ •11־:־ | 1־.י 7 7 ^ : • * ־ : •

 יתייה תפומב י \ דימת ייתלהת ־ףב יזוג התא
 לכי התלהת יפ אלמי ח7:זע יסחמ התאו םיברל
 ונקז תעל ינכילשת לא ט :־ןתראפת םויה
 רמשו יל יברא ורמא יכ י :ינבזעת לא יחכ תולככ
 ופדר ובזע י םי,דלא רימאל י אי :ודחי וצעונ ישפנ
 ינממ ,רהדת לא םיהלא בי :ליצמ ןיא יכ והושפתו

\ 

 די

 השת יתרזעל
 * ׳*>;• ־ו .״ 1

 ישפנ ינטש ולכי
 דימת ינאו יי ן יתער ישקבמ המלכו הפרח וטעי
 ךיוא טנייה ךיד ךיא טעב טאג רעטער ץימ ססיב אוד רימ ןפלעה וצ ןלייא טסלאז

 : דימ ןיוכלעה וצ ןעמאז טינ טסלאז
 :גיבייא ןדעוו טמעש ראפ טינ לאז ךיא ךימ ךיא ץישיאב טאנ ריד ןיא ךב 00אע
 ןדעה אוצ רעיוא 'ןייד גיינ קמער ךימ וטסלאז טייק_יטכערינ ץיד שימ ךחקייב (ב)
 ךיז ןאקי קמ סאוו ןיזלעפ ןייא ןייז דימ טסלאז חיה (נ) דימ ףלעה בוא הלפת ןיימ
 אוד םוראוו״ןפלעה וציריו טפאשינ לאמ ליפ טסאה וד גידנעטש ןמלאהב ןטראד
 ע^ך םעד (ופ ןנירטנא ךימ ךאמ טאנ ןיימ ייילא (י) :*גגומףעפ ןיימ גידנע^ש טסיב
 ראפ ןיימי טסיב טאל אוד ךיא ףאה ריד וצ םוראוו יכ 00 :י ןלזג םעד ןופ דגאה 'ןופ
 םיוטומ ןיימ ןופ טלע^יז רפ ךיא ןיב ריד ףיוא ־ץלע (י) :ןא טנילוי ןיימ ןופ רערעניז
 ־ץימ עדנעמש זיא םורד ץניוצינ םיוא ךימ וטסאה סירעדי^'םלעטומ ןיימ ןופ ךיוב
 וטסיבןטייל וצ רדנואווא ןעועג ןענייז תורצעגיימ ךיואןעווחסיסכ'(0 :רידוצ ביול
 .ביול ןייד טימ לופ זיאליומ ץימ"אלמי (ח) :רצישב רעקראטש ץימ ןעווינ טראפ

 יועד וצ ןפדאווקעווא םינ ךימ םסלאז אודלא (ם) :טייקעיש ןייד טימ גאט ןצנאגא
 יכ (יס :ןזאל;ראפ טינ ךימ וטסלאז 'טנעל רפ זיא ודיכ ןיימ זא .רעטלע ןיימ ןופ 'טייצ
 רדנאנאב ךיז ןבאה בייל ןיימי ןמיה םאוו יד גוא רימףיוא ןגאז דניייפ עגיימ םתאר
 םיא טפיירג גוא ךאנ םיא טגא; .ןזאל רפ םיא טאה טאג ןגאז ייז ימאל (אי) .ןטאראב
 ןיימ .רימ ןופ ןרעמייוו רד טינ ךיד טסלאז טאג טיהלא (בף :ןטער טינ םיא טעוורעגיןר
 ןדעוו ט;נעל ראפ גיא םמעש רפ ןלעוויייז ישב'(גי) :ןליא וטסלאז ףליה ץימ ״וצ טאג

 י איד *
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 אע ישילש םויל םילהת

 רפסי יפ * :ךתלהת לכ לע יתפסוהו להוא
 :תורפס יתעדי אל יכ ךתעושת םויה לכ ־התקדצ
 ךתדחצ ריכזא .דוהי,ינדא תורבגב אובא 'יט
 דיגא הנה דעו ירוענמ ינתדמל םיהלא יי :דדבל
 לא םיהלא הבישו הנקז דע םגו חי :ךיתאלפנ
 :ךתרובג אובי לכל רודל ךעורז דיגא דע ינבזעת
 תולדג תישע רשא םורמ דע םיהלא ךתקדצו טי
 תובר יתורצ ינתיאדל רשאכ :ךומכ ימסיהלא
 בושת ץראה תומוהתמו יליחת בישת תועדו
 ינא םג בכ :ילמהנת בסתו יתלדג ברת אב :ינלעת
 רונכב ךל הרמזא יהלא ךתמא לבנ 'ילכב ךרוא

 * ־ ; 1 ג ז : ־ד ץ *.ד ) : • ־־: ץח.״ ■ * • | :

 ךל הרמזא יכ יתפש הננרת גכ ;לארשי שודק
 הגהת םויה לכ ינושל םג יכ תידפ רשא ישפנו
 . י 2 יתעל ישקבמ ור־ןת יכ ושב יכ ךהק־ךצ
 ןרעגב םאוו ד דגאש טיס קעוו טק;עדאב ןלעוו ץן .דיה ףיוא האנשא ןבאה סאוו ד
 ףירא ביול ןירעמיאופ גוא טא;וצ'ץעא־ה גך;עמש אוט ךיא גוא ינאו (די) :י זייג ן"©
 ןייד גאפ ץצנאגא םייקיטכעריג ץח ץלייצ רעד טיט ליומ ןייה -" (י־) :גנוביור עלא
 יי* (״־):ןיונלאהי? ריהי םסאה ח לאמ ליפיוו יאצ ץיק.טינ סייוו ךיא םוראוו ףייה
 ץיד רא{ ץלייצ רעד ךיא אוט םורד הליבנ םטאנ'ןופ ףליה רעד טיה דאנ םוק ךיא
 םצען זיב נוא טנינוי ןופ דנאטש ר? ןבעגינ רימי טסאה וד טאנ ־־"לי (ח) :טייקיטבעליג
 דפ טינ ךיה ושסראז רעטלע ץיה זיב גוא (חי) :דדנואוו ענייד ןלייצ רעל ךיא אומ
 ק5יק ןיעו}םאוו תורח עלא וצ .רוד םעל וצ הרובג ןייד ןלייצ רד ןגאקזלאז ךיא ןזאל
 ריטיה םעל ןיא זיב םיורג זיא טאנ טייקיטכעליג ןייד נוא ו׳יקייי (פ-) :תורובג עעיד
 י״י (־) :ססיב אוד איוו וזא ךאנ זיא רעוי טאנ .קאיז עסיורנ ןאטינ טסאה ור סאוו
 ץבאה גידעבעל רעדיוו ךיפ טסעוו אוד ינוא תורצ ליפ ןזיווינ רימ ךאד טסאה אוד
 ןרעמ טסראי וד ־י" (ינ) :ןגניירב ףיוא רעדיוו דיה ושסעוו דרע רדשנעפיט ןופ גוא
 ץבימ וצ 'ןלעמ לעיי ךיא ךיוא"״ (ע):ץטסיירט רעדיוו ךימ טסלאז נו'א הלודג ץיס
 רניילייה לדיפא'שימ ןליפש ריד וצ לעוו ךיא םאנ ןיימ טייהראוו ץידילידיפא'טימ ךיד
 ההינינ ץימ גוא דיל וצ ןגניז לעייו ךיא ןגני? ןלעוו ןצפעל ענייימ "־י" (־) :לארשי ןופ
 ןיץנאנא טעוו גנוצ ץימ נ'וא <״ (ינ) :ןענןיז ךירא טעוו טזייליג םיוא טסאה אוד םאד
 ןייזאה טאוו איד ץלעוו שמעש ראפ ןירעוו איי! .טייקיטכערינ ץח ןידייר גאמ

 :ריה ץא ןהעז וצ זייב טרעגאב '
 הטלש1)
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 י

 בע ישילע םרל ם ל.ות
 : ךלסא רו• ,דםל8י שבאסיג םאה קס םוחו גאס םעד ץא זזפל* קז ץיז ףדא םגאמנ דוד שאה דיכזס טז־ו

 זת ךלמל ךיטפשמ םיורלא המלשל א בע ייפוי
 ן *־• ן•.־ •־.* : >■..:־ ; • •••* / ג •
 קדצב ךמע ןיד;
 םעל י םולש םירה ואשי ג :טפשמב דקיבער
 ינבל עישוי םע יינע טפשי י :הקדצב י תועבגו

 בפלו שמש ~ ־*■?:י ־:קש־ע א;- ;״בא
 םיביברכ זג לע רטמכ דרי י :םידוד רוד הר;
 דע םולש ברו קידצ וימיב הרפי י :ץרא ףיזרז
 יספא דע רהנמו םי דע םימ דריי ־ :ר־יי ילב

 ... - - 7 7' ׳*י7 ~ 1 * 1 •: ־ ־ד * :

 :ובהל; רפע ויביאו םייצ וערכי וינפל ע :ץרא
 אבש יבלמ ובישי החנמ םייאו שישרת יבלמ"
 םיכלמ לכ ול ווחתשיו אי :ובירקי.רכשא אבסו
 ינעו 1עושמ ןלבא'ליצי.'יב בי :והודבעי םיוג לכ
 םינויבא תושפנו 'ןויבאו לד לע םחי ע :ול רזע ןיאו
 םמד רקייו םשפנ לאגי ס$רמו ףותמ יי :עישוי

 המלש ףלמ םוצ ןיבעג וטסלאז םיטפשמ ענייד ןופ המכח יד טאג.המלשל (א)בע
 ןייד ןטפשמ לאז רנ;זי־מ(ב) ':ידוד ןב ז־&לש ןיבעג וטסלאז'טייק״יטכעריג ןייד גוא
 גרעב איד *שי (נ) :טפשמןיטכערא טימיעמירא ענייד גוא טייקיטכעריג טימ קלאפ
 : טייקיטבעריג ןגארט ןילעוד :רעב עניילקאיד׳נוא קלאפ םוצ דיירפ ץגארט ןלעוו
 ןופ רעדניק.אייז ןפלעה לאזירע'טייל עמיךא אידראפ ןמענ ןא ךיזראזרנן"■מ (י)
 ארומ ריד רפ ןלעמ עלא ויאייי י(ה) :ןביור אייז ליור םאמ םעד 'ןקירל לאז גוא ןויבא
 ףארטש ענייד ייי(י) * גיבייא ףיוא טגייש הנבל אילזא גוא טנייש ןוז איד זא ןבאה
 עטרקאיג ףיוא ןפירט ןיגער איוו .זארג עגעראשיגפא ףיוא ןיגער יוו ץי3 ןלעוו דייר
 איד איוו ריעגנייר םול!? ליפ בוא ןעילב םיקיךצ־יד ןל^ ןטייצ ענייז ןיא'";'<0 1 דרנ:־
 םייז םורד ןופ 'םנ םעל ןופ ןגיטלעוויג לא; גוא דייי(ח)1 טלעוו רד ףיוא ןייז טעמ הנבל
 :םלעמ רד ןופ ןקע יד זיב חרזמ ןיא זיא סאמ ךייט םעל ןופ טייז ןופצ ןופ םי םעדחב
 מ ןיז?על ןילעיג דרי? ענייז בוא ןפיש ףיוא ןעמוק םאמ יד ןעינקי ולאז םיא רפ וינפל (ם )
 ןיהיש לא$ עלא .ןלעמ ןלזניא עלא גוא שישרת ןופ םיכלמ יל יכלמ (י) :םיא ר ר דרע
 ־חחחשיו (אל :המלש ףלמ*םוצ תונתמ ןגניירב ןלעמ אבס נואי אבש ןופ םיכלמ .תויתס
 טעמ רע יכ <*) :ןעגיל םיא ןלעמ רקלעפ'עלא .ןיקוב םיא וצ ףיז ןלעמ םיכלמ עלא
 סיחי(ע) :רפלעה ןייק.טאה םאמ ןאמירא םעל גוא ןעיייש טיט סאמ ןויבא םעד ןטער

 ד״0(יי) :ןפלעה *וג;טעמ םינויבא יד בוא ןאמירא םעד ףיוא ןייל םחרמ ףיז טעוו רע
 תפ
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 *ע ב> ישילש םויל םילולח

 תעב ללפתיו אבש בהזמ א ןתד יחד־*:ויניעב
 ץראב רב תספ יהי ״:והנכרבי םויה לכ דימת
 ריעמ וציציו ־ותפ ןונבלכ שערי םידד שארב
 קני שמש ינפל םלועל ומש יהי יי :ץראה בשעכ
 ק רורב ״ :והרשאי םיוג לכ וב וכרבתיו ומש
 :ודבל תואלפנ'השע לארשי יהלא!םיהלא
 לכ תא ודובכ אלמיו םלועל תובכ םש רורבו ״
 :ישי ןכ רוד י תולפת ולכ ־:ןמאו ןמא ץ־&ה

 ישילש יעיבר םויל ף פ 0
 נ 8יג ם*ינ מ8>ר םזד תא ה^ד םליעב שכעלץ סייג ק־ךז םעד םאיו םעד ץעיו שער דוסימ דער

 דבל םי,־דלא לארשיל בוט ףא ףסאל רומזמ א גע
 וכפש ןיאכ ילת ויטנ טעמכ ינאו ב :בבל
 םיעשר םולש ם־ללוהב יתאנק י יכ ג :תשא
 :םלוא אירבו םתומל תובצרח ןיא יכ י :הארא
 ןכל י :רענכו אל םךא םעו 1מןניא שונא למעב ל
 טעוו טולב רעייז גוא ןנעל רעייז ןיזייל םיוא ר? םעוו הלזג ןופ גיא ^עכערב ןופ
 ריאנ ץפע;םיא םעור רע גוא ץבעל טעוו רע גוא ייי (*)':״יוא ענייז ןיא ״ז 'רעיים
 םיא רע,םעור גאט ץנזנא;א .גידנעטש ץ;ללפתמ םיא רפ טעוו רע נוא אבש ןופ
 טןורפ םד תעב עלא ףיוא טלעוו רד ףיוא האובת ליפ ןייז םעוו םע י״י (״־):ן^טנעב
 איוו טעט1ע ד ץא ץרעמ ךיז ןידעדו ץטיטנעמ גוא'דלאוו ץא רעמיוב איוו ן^יור לאז
 ןיי איד זא ןמז לע .גיבייא ףיוא ץיז לאז ןעמאנ ןייז ייי (מ) :דלעפ םעד ןופ זארג

 ץועוו טלפ רעד לא; 'דובי> ןי
 ףיוא

 , ־ • ״י • * ו -• : * ן זי ~ ״•־י ף
 :רצרעה עראלק ןבאה םאוו יל וצ םוג זיא טא; .לארשי וצ םוג זיא
 בערא סיפ עגיימ ריש קנייז טרעלק:רד םאר באה דיא רעדייא
 גטאג ןופ ןראוויג ןסאג ראפ ריש ןנייז םירמ עגיימ' .געוו םמא י ו

 החלמ דן ץא קורג אנקמ דקמ

 ץ^טנעמ ןופ
 קנייז
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 םילהת

 בלחמ אצי,י :ומל םטה תיש ףטעי.הואג ומקקנע
 ערב תביר וקוני," :בבל תויכשמ ורקע ומניע
 םהיפ םימשב ותש
 יסו םלה ןמע בוש;ןבל י :ץראב ךלהת םנושלו
 הער שר לא ע־ת הכיא ורמאו א- :של יעמי אלמ
 ינשה םדוע דלשו םיעשר הלא הנה ב■ :ןוילעב

 !י :לח
 • ••• יי• יחאו

 רנב ץחראו יבבל יתיכז קיר ףא
 םירקבל יתחכותו םרה לב עוגנ

 :יתדגב רינב רוד הנה ומכ הרפסא
 ¬ש יי :"יניעב י אוה למע תאז תעדל
 ףא ״ :םתדהאל הניבא ללא ישוקמ אבא
 ךיא ם־:
 םסחכ כ :תוהלב ןממת ופמ עג־ט המשל
 ץמהקו יכ אנ :הזבת םמלצ ריעב ינדא ץיקהמ
 זלאה רעייז טריציג זיא םירד קל (י) :ןשטנעמ םימ טגאלפינ םינ ןרעיי נוא טינ ייז קי!
 איד ןעיינ טייקטעפ ןנעוו ■״־'(י) :ביור ןופ ר־זיילק ןידיילקייז טוט םע טייקסיורנ טש
 אייז יק-־י (ח> :ןעגנושטניוו ערעייז עלא רביא ייז 'טיינ םע םינ? ןופ םיורא אייז ןגיוא
 :טאנ ןיגעקמנא ץדייר בוא ביור ןופ םטכעלשץפ רונ ןדיירנוא ןשטנעמ ץביילוצ
 :טלעוו עצנאג יד טעראב גנוצ ־ונמיז .לימיה םוצ זיב טכיילג ליומ םיוריג דעיי!י״י (■>
 ליפ טסייה 0דרעםאווליפםך.םישעמ ערעייז וצ קלאפ םטא; ךיז ץרעק,םורד זפל (־)

 ןופ ק־ועוו איד טאנ ןעד סייוו ץנאז גוא י-״יי (אי) :ןיגייז םיוא יקוא אייז ןלאז קילנ
 גידנעטש ייז ןנייז ןנעוויטסעד ןופ נוא םיעשר ךאל ןניי!עגיזאל ילהנ" (נ־> :ןשטנע׳?

 תורבע 'ןופ ץראה ןיימ טרטיילינ ךיא באה טסיזמוא ןא (ע) :תורישע ןיא גוא הילשב
 עלא טנאלפינ רעוי ךיא בוא ־האי'(י־):לז;ןופ ןייר טנעה עניימ ןישאוויג באה ךיא'נ5א
 םד טלאוו ךיא ביוא " (״):םירוס; ןייתאמ אילפ עלא רימ ףיוא טקוק םע גוא גאמ
 רעד זא טכאמיג םד טלאוו קרעוו םטא; ףיוא ןטכארט ןאקי ןעמ איוו וזא טלייע רד
 ראפ וצ טכארמינבאה ךיא גוא'׳"־׳"אי (י־) :ןישלעפ ןלאז רדעק ענייד רוד רעטורק
 יי (!י) טכערנוא ןיגיוא עניימ ןיא ןעווינ זיא ךאז איד לייוו טאנ ןופ הרמ איד ןימש
 םינהב יד וצ ק־טהב םטאנ ןיא ןמוקינ'ןיב ךיא זיב ןנאמש רפ טינ ךאז יד באה ךיא
 ראפ זיא םמוג רעייז ראנ וי (״) :םיעשר איד ןופ ףוס םעד ןנאטש רפ ךיא באה
 דז ץא ןילא•? ניא'ןדעיי טסטילגינ םיוא אייז ןזומ ךאנ רד םישעמ עטונ ייסי? רעייז
 ןזפ טצנעג וצ ץועיו גוא טקו)ר5 עגר ץיא ןיא ןירעןו ייז איוו זי (״־):שינרע^סגיס

 רורצ
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 דע גע יעיבר םויל םילחת

 עדא אלו רעב ינאו ־־ :;נומנ>• דדיילכו יבלל
 תזחא דמע רימת ינאו :ףטע יתדר תומת?
 :יעקת ־ווב? רחאו ינחנה ףתצעב י־ :ינימי די?
 הרכ ״:ץךאב יתצפח אל ףטעו םימשכ ל יט י־
 :םלועל םדולא יקלחו יבבל רוצ יבבלו -א?-•

 ינדאב יתש בוט ל םיחלא תברק ינאו ׳י־
 :דיתוכאלמ לכ רוסל יקרט הז־זי

 :ולדקיכה תיב !ישש׳יע ןיס ןברוח םעד ףיוא בוא .דליש׳ ןכשינ ןברוח םעד ףיוא ךיד םנאלקי רומזמ םער ץא

 חצנל'תחנז םדולא המל שסאל ליכשמ א דע
 תימ ףתךע רכ;=:־ןתיע־מ ןאצב ד!וא !שעי.

 ד : 1־ ז > ;| ׳ ־ 1 *״ ז,ד ־ ־.־ ז : 1־ ז • 1 ו*•

 ברא עדר לכ חצנ תואשמל ףזבעפ הטידד ־
 ימ?׳ דועימ ברקב ךדךוצ וגאש י 1 שדקכ
 םאט# ץא ,טאג .ףיוא דקז םגאמ ןעמ זא םולחא איוו ״לחכ (כ) :ןיקערש בוא תור$
 ןעמדךאנ זיא ןדאה ץימ זא ייכ (*ב) :ןייז הזבמ םלאמשיג רעייז יגטסערר ןטיילראפ
 גוא ינאי (בב) :ןטכארט וצ טפראקדךיא באה ןירי}עניימ גיא ךאזרד ףיוא םענ ץא
 ראפ טיג ךיא באה טלעוו אידןיריפ !ייל טסואוויג טינ באה גוא רעל ןערוינ ץב ךיא
 איוו ךיילג .רד ט׳ימ דימת ךיא ץב ןנערו טסעד ןופ גוא ינאיבמ) :המהבא איוו ןגאטש
 בוא הצע ץיד טימ ךימ טס־־ויפ את ־!תדעכ (יכ/ :דנאה עטכער ןיימ ןיא טסלאה את
 לימיה ןיא ךיא באה ןעמעמ ימ (הכ) :דובכ םידרנ וצ קמע} ךימ יטסעמ סעלא ךאנ
 בוא בייל ןיימ חלכ (יכ) :םאנא רפ םד םענייק.ךיא לידר םלעמ רעד ףיוא גוא רד ץוח
 םאנ גוא ץראה ןיימ ןופ םייק״יטסעפ םאד זיא רע טא}וצ ןטסוליג טוט ץראה ןיימ
 ראפ ק;ייז רת ץפ טייוו ןענייז סאמ עלא איד ינ (״):עבייא ףיוא ליט ץימ זיא
 ץא"בוא ינ״י (׳ם) :רת ןיפ ט־ועקיג פא ץבאה טאוו איל ןיטיגש ראפ םסאה . ץלאל
 גגוצישנ ןיימ םא}ץא ןאטיג באה ץא םונ רימ ראפ זיא םאנ ןופ גנונהעניג םאד

 : קרעמעניתעלאןיליע רעדוצ
 ץת טקרב םע .גנאל וזא ץלמ איל ץזאל ראפ טא}וטסאה םוראמ.לכשמ 00דע
 ת םאמ ע־ךניימד ןיד קניידיג יי* (ב) :אייזטסעדייוו את םאמ ףאש יל ןיא ןלאצ
 תא םירצמ ןופ םיטבש ע}יד םזייליג םיוא טס א ק את קוו גנאל ןופ טפיוקיג טסאה
 גייןד הממה (נ) :טנמרד םלאל םסאה את םאמ ןויצ גיראב םוצ טכארביג אייז םסאה
 ןא1ןיג זייב ץבאה םאמ טנייפ עלא גיבייא ףיוא רעטסגיפ ןיאמ יצ טירט עגית ףיוא
 ןבאה אייזק״מהב זית ןיא זעיל^יג ןבאה רעגיליילב יעגית י״ע (י) :ק״מהב ןיד ץא
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 דע יעיבר םויל םילהת
 דקפב הלעמל איבמכ ערוי.ח :תותא םתודוא
 לישכב דז'היחותפ 'התעו י : תומ־וךר ; ־:
 ץראלדצצתקמ שאמ וחלש י :ץמלתי.תופלכ!
 ופרש דחי םנינ םבלב תמא ״:ךמש ןכשמ יללח
 דוע ןיא וניאר אל ונדרותא=:ץראב לא ידעומ ל?
 םי,־ולא יתמ'דעי :המ דע עדוי ונתאאלואיבנ
 בלשת המל א• :חצנל ךמש ברא ץאני רצ ףלחי
 יבלמ םיהלאו - :הלכ ךקיח ב־קמ ךעמד ךד
 תררופ התא יי :ץראה ברקב תועושי לעפ םדקמ

 טה לע םינינת ישאר תרבש םי ךזעב
 :םייצל םעל לכאמ ועתה ןתדל
 תורהנ תשבוה התא לחנו ןיעמ תעקב התא י־
 רואמ תוניבה תרא הליל ךל ףא םוי ךד" ףליא
 ף־תו ץיןל ץוא תולובנ לב ךובצה התא - :שמשי
 םקאהיגטאהסאוו רעכילטיאייי'(ה) :ןכייצעתמא ןענייז ןיכייצ ערעייז זא טגאזיג
 אסכ םעד ר5 טבארביג טאה רע איוו ןעוויג יןייל;ו זיא ק׳מהב םוצ ןעיירב וצ ץלאה
 איל ףיוא ןעוויג זיא םע םאיוו תורוצ איד ןברוח יתעשב דנוציא גוא הת*י (י) :דובכה
 ץאטקישיג ייז ןבאה רעייפ׳יחלש (!):ןכארבוצ קעה טימ רעגידיילב ף ןבאהטנעוו
 יישא (ח] :טכעווש ראפ ייז ןבאה טעוריג טאה ןמאנ ןייד ואוו טרא םאד .ק׳מהב ןייד
 רעטרע איד ןעגעלב ראפ וצ ןצלאה רעייז ץא טכארטיג ןבאה רדנאנב ןדעה עלא
 הלואג רד ףיוא שנינייצ יניתית*(ם) :טלעוורעד ףיוא טאנ וצ טגיטעט^ב ןנייז סאוו
 בוא טייצ אי־ך ןייז וצ הלגמ אטי;ךיוא זייא איבנ ןייק.נוא ןהעזיג טינ יןאג ריס ןבאה
 םאנ גנאל איוו זיב יע (י) ןרעיוד ךאנ םד טעוו גנאל איוו טינ סייוו זנוא ןופ רע;יין>
 :גיבייא ףיוא ןמאנ ןייד ןעתעצ רד טנייפ ־רד קד טעוו .ןרעטפעל רגידיילב רד טעוו
 עטכער ןייד סיורא םענ .טנאה עמכער ןייד ןךעקד רדיוו וטסלאז םאוו ראפ ־יסל (אי)
 טקרעוו רעי .גנאל ןופ גינעןצןיימ ךאד זיא טאנ גוא **ילאו (ג־ס :םיזוב ןייד ןופ טנאה
 קיטוע ףלעווצ ףיוא םי. םעד טליקערב וצ טפאה וד-יחא (גי) :טלעוו רעד ףיוא ףליה
 וצ םסאה ודיהתי (יי) :ם:םעד אייב םידצמ יד ןיבא־ובוצ טסאה וד .טייקלאטש טימ
 םוצ גרא\ו ןיהע ראפ תורישע רעייז ןבעלינ טסאה אוד הערפ ןופ ןלאה איד ןכארב
 ץך5ש םעד ןטלאפשיג טסאה וד החא (•ס) :'שינעטסיוו רד ןיא ןגנאגיג ןניי.ז סאוו קלאפ
 עקראטשיל ןקורט טכאמג טסאה וד .ךייטא גוא לאווןגא ןניוציג םיא ןופ טסאה ינוא
 יל א'יך טיירבי;נא טסאה'אוד טכאנ גוא גאט ןיפאשב טסאה וד ול (״'):קייס



 הע דע יעיבר םויל ם*להת

 לבנ םעו * ףדר ביוא תאז רכז ״:םתרצי התא
 תיח ךרות שפנ תיחל ןתת יא טי :ךמש וצאנ
 ואלמ יכ תירבל טבה כ :חצנל חכשת לא היינע
 םלכנ ךד בשי לא אכ :םמה תואנ ץרא יכשחמ
 הביר םיהלא המוק בכ :ךמש וללהי 'ןויבאו ינע
 לא נ־ :םודו לכ לבנ ינמ'ךתפרח רכז ךביר
 :דימת הלוע ךימק קאש ךידךצ לוק ח3קת

 : תוילג ןרבק ןופ םייצ רעד ףיוא סייג רומיס רער

 :ריש ףסאל רומזמ תרשת"לא חצנמל א הע
 ורפס ךמש בורקו ונידוה םיהלא ךלי ונידוה ב
 :טפשא םירשימ ינא דעומ חקא יכ ג :ךיתואלפנ
 הידומע יתנכת יכנא היקשי' לכו ץרא םינמנ '
 לא םיעשרלו ולתת לא םיללוהל יתרמא ח :הלפ
 ח?דת םכנרק םורמל ומירת לא י :"קק ומירת
 גוא רעו?וז טלעוו רעיו ןופ ןיצינערג עלא טלעטשיג טסאה וד ה״< סי) :ק רעד טימ
 נוא טאג טרעטסעליניטאה טנייפ רעד איוו קניידיג יעי(") :ןפאקכ וטסאה רטקוו
 ןרןטנע רביא טינ טסלאז ל" (*י) :ןמאנ ןייד טנירעצ רד ןבאה קלאפ עגיטפאהקלאשא
 םד ביוטא יצ קילגייגןנייז םאוו יו ןופ שפנ םד םידשכ יד ןופ גנולמאז'ןייא םעו יצ
 יצ'גול ■בה (נ) :גיבייא ףיוא ןסעג רפ טינ יטסלאז קלא־ןג עמירא ןייד ןופ גנולמאז ןייא
 טלעוו ערעטסניפ יד לופ זיא סע ןעךתובא יד טימיטבאמג טס אה וד םאויו חירב םעד
 ךיז רע יאז ריד וצ ןיי!ללפתמ טעיי םאוו רעמיןא רעל ל.("/:ביור ןיפ גנוניואוו
 אייטש זמיק (ט) :ןע$אן ןייל ן$ימ עמירא יד ןלעוו דייהרעטמעש רפ ;לעקמוא טינ
 ןצנאגא ןניטפאהקלאש םעד ןופ גנורעטסעל ןייד קניידיג גירק ןייד גירק טאנ ףיוא
 איד ןופ גנומורב םד .רגידיילב ענייד ןופ לוק סאד ןסעכ רפ טינ טסלאז ל״ (״)גאט

 :ךיד ןירעטסעל וצ דימת ףיוא טייג טאוו ריד ןגעק־ ףיוא ןןזייטש םאוו
 ןייד גוא ךיד ןביוי דימ טאנ ךיד רימ ןכיא ןטייצ עלא ינדיה (נ) :ייני חצנמל* (*)הע
 עני־יד טלייצ רד ןייואה ץועטיע ערמוא איוו ןפלעה ויצ'זנוא טנעהאנ זיא ןעמאנ
 :ןטפשמ טבער לאז ךיא יוזא איוו ןייז וצ בשימ טייצא ר־מ םענ ךיא זא יכ (נ) :רדנואוו
 ןעגנאנ וצ יריש ןענייזהרות איל ןייז לבקמ טלאווינ טינ ןבאה ןדיי,ך יל זא םיגוסנ (ד)
 :גיבייא ףיוא ןילרז עריא טיירביג ןא באה ךיא יניא רעציז עריא עלא טימ טלעוו איד
 איך'וצ גוא ןיסאלגסיוא טינטייזעעסאלינ סיוא אי־דוצ טנאזיג באה ךיא ידירוה)
 ןמלאה טד ךד טלאז ריא לא ׳י) ;ץלאטש ■ייזטינ טלאז ריא טגאזיג ךיא באה םיעשר
 םימ זידייר טינ טלאז ריא גוא 'טייקצלאמש רעייא טיט לימיה םעד זי1 םיורג

 ;,הרא טשו•

619 



 וע לוע יעיבר בויל םילהת
 אלו ברעממו אצוממ אל יב י :קתע ראוצב
 ההילפשי הז טפש םד־ולא יכיח :םירהרבדממ
 הזמ רת ףסמ אלמ רמה ןלו ל דיב סוכ יכ .ט :םירנ
 ינאו י :ץרא יעשר לכ 7ותשי וצמי הירמש דוא
 ינרק לכואי :בקעייהלאל הרמזא םלועד דיגא

 :קידצ תונרק הנממורת עדגא םיעשר
 :גועמ גונ ןופ ת׳סחלמ איד ףיוא םיינ ר׳£ים יסח *

 ערב ב :ריש ףסאל רומזמ תניגנב חצנמל א וע
 יהיו ג :ומש לודג לארשיב םיהלא הדוהיב
 יפטח רבש המש י :ןויצב ותנועמו וכס םלשב
 התא רואנ ־י :הלס המחלמו ברהו ןגמ תשק
 ומנ בל יריבא וללותשא י :ףרט יררדמ רידא
 ףת־שגמ י :םהידי ללח ישנא לכ ואצמ אלו םתנש
 התא ארונ התא ח :סוסו בכרו םדרנ בקעי דדלא
 תעמשה םימשמט :ףפא זאמ ףינפל דמעי ימו
 ריא ןופ נוא ןוז רע־ז ןופ גנאג םיוא םעד ןופ טינ םודאמ י> (0 :הואנ עקראטשא
 םאנ •־ (״):טייקניבייה רעד דעייא קמוקיג זיא רבדו? רעד ץפ טינ גוא ןייכ ראפ
 ןייא םוראוו -־ (ם; :רע טבייה רעד םעד גוא ליפטיו? רע זיא םער רטנירא יזאד זיא
 רע בוא ץימ ןמשימיג נוא ןקראטש טימ לזפ זיאנ1א דגאה םטאנ ןיא אד זיא םוב
 גוא ינאי (י) :ץיונ םעד וופ ץבייה איד ןקעלט ןלעמ םיעשר ך ראג רבא ,ןופ רד'טפיג
 ל־י (אי) :בקעי ץפ טאנ וצ ןענניז לעמ ךיא טייק״יטנעריגיןייז ץ;אז גיבייא לעמ ייא
 רעד טעמ םע נוא ןידייגש ראפ ךיא דעוו םיעזער איד ןופ טייקכיוה םאד דאנ בוא

 :קידצ םער ןופ טייקסיורג םאד ץרעוו ןיביוה
 ןילאומג טסואוויג זיא טאהינ הלפמא טאה'בילהנס זא ייינ (נ) : ׳״ חצנמל (*)וע
 גוא יייי(נ) : ןראוויג טלעפכאיכ ןעמאנ ןייז זיא ןידמ'ך ןשיויצ נוא הדוהל ןיא טאנ
 :ןויצ ץא גנוניואוו ןייז י גוא םילשורי ןיא זיא ק-מהב ץי)זא ססואמיג ץבאה עלא
 .ןיגיוב ץפ ןיליי§ עגידנעילפ יד ןכארבוצ טא; טאה םילשורי יסורא ט־ואד •<1)
 :גיבייא ףיוא קמינ לטנמ רע טאה הוןחלמ איד נוא קרעווטי איל :וא ץרליש יד
 םאמ תויח עדנעסייך ןופ'רעקראטש ססיב אוד רעטכייילרעדא טסייו אודיי*נ(.י)
 ןראמיג ןנייז רצרעהעקראפש טאהיג'ןבאה םאמ יד *מ"־■*(!) :ינדעב יד ףיוא קניי]
 המחלמ דקה ערעייז ןנופינ טינ טאה ליח עיזנאנ םד נוא ןלאוויג ןפיאלשנא ;ןייז ןלאג
 ןופ טאך איילשיג ןייד ;ופ ו״י5מ(0 :םילשממ אייב ןלאפיכעלא ןנייןיייז ןמלאה וצ
 ר^יטקראפא טסי? ודה׳-* (ח) :דךעפ םעד םימ רטיילרךץואוויגןפאלשנא זיא בקעי

 י רעיו
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 זע וע יעיבר םויל םמהת
 םדל־א טפשמל ם־קב ■:הצןרשו ,־א־;,ץרא ח

 םדא תמר יכ אי :הלס ץרא ףנע לכ עישוהל
 ייל"ומלשו ורדנ בי :רגהת תמח'תיראש7 ילןדות
 רצבי גי :ארומל יש וליבוי ויביבס לכ םכיהלא

 ג " ד ־ > ־ * •• *ז ־ 1 * *.* - מ

 :ץרא יכלמל ארונ םידיגנ חור
 | ,:וז ••:־־: x !י• ־: ו

 :תאנ קא ץדייל לאד*ת אך םאור תורצ איך ףיוא הלפתא זיא םאד

 לא ילוק ב:רומץמ ףסאל ןותודי לע חצנמל א זע יט םיי
 :ילא ןיזאהו םייהלא לא ילוק הקעצאו םיחלא
 אלו הרגנ 'הלול ידל יתשרך ינדא'יתרצ םויב
 הימהאו םדו6 הרכזא י :ישפנ םחנה הנאמ גופת

 נ

 1*7 י• • • • • • • • • • * ד

 תחמש תזחא ׳י :הלס יחור ףטעתתו החישא
 םדקמ םימי יתבשה י :רבדא אלו יתמעפנ יניע
 יבבל םע הלילב יתניגנ הרכזא י :םימלוע'תונש
 אלו ינדא הנזי םימלועלה חליהור שפחיו הרישא

 : !וז ־: ־:• י ז ^ : ־_*_*• ־ :־ צ <*ו• ד

 םסאה ח ־־•סס־ (ם) :גיגראצטסיב את זא לאוןטכנעד ןופ ריד רפ ץיטש? ןאק^רעמ
 בוא טאהיג ארומ טלעמעצנאג את שאה טפשמ םער ימיה םעל ןופ ןלעה םכיאמיג
 תא םיעש׳ר את ןטפשמ וצ 'ףיוא טיישש טאנ'זא ״קני (י) :קיז ריטש ןגירבינןענייז
 גינלאצ ןעוויג זיא בירחנס טאוו םאד יי* (יי) :גיבייא ףיוא םיקיל?'וצ ףריהא םאד
 םיעשר עגירעכיא איל גוא רת'וצ גנוביול םיירא שמוק םער ךרודןתוי אילףיוא
 ערעייא טאג וצ םלאצכ נ1א רדענ טייז ״״ (בי) :סעכ רעייז ןטילאה ןייא ןא?נ ןבאה
 טאנ וצ תונתמ קגניירב ןילעזו סילקורי סורא ןענייזםאמ 'תומוא עיא .םיריג
 ץרעה עקיירנ'יד ןופ' 'םעכ םעד 'ןיליימ ראפ ןאשינ טאה רע י״ני (!>):ארומ תמחמ

 :טלעוו רעד ןופ םיכלמ את וצ גיטכראןו תא רע
 .ןעיירש אוט ךיא גוא טא;וצ'ןבייה ףיוא ךיא אוט לוק ןיימ -ליק(ב) :׳״ חצנמל (יי)זע
 םעל ןייא םייב (!):לימ וצ רעיוא ןייז רע שגיינ שאג וצ לוק ןיימ ףיוא בייה ךיא יא
 נוא'טכאג עצנאגא טניל הכמ ץימ 'טאנ טשדיאןניג ךיא באה הרע ןיימ ץפ גאט
 רעל אוט ךיא זא הי־ייי (י) :ןימסיילט ןיזאי טינ ךיז לימ בייל ץיימ .'ףיוא טינ שרעל
 ןייא זיא טימינ ןיימ גוא ץליי?'רעד אום'ךיא ןעמתב ץראה ץימ שוט טאנ ןענאיק

 עניימ ןיפ ןעמערב את ןמלאהינ וצ'םסאה את איוו ךיילנ ""יי (ח) :גיבייא ןיגיובינ
 טנעקנ טינ באה דיא גוא ןגאלש וצ ןלאיוו ןיב דיא .ןפאלש ןנעפ טינ לאז ?א וביוא
 את ןייא רעילפ טאהינ באה דןיא סאמי געט את טכארטעב ךיא י׳ינ־״י'(יז :ןיליי׳ל
 ץא ןגניוזיג יבאה ךיא םאמ ןעקניתינ ךיא איוט טכאנ ייב "ינ-יי) :ץוא!ענילרעילפ
 ףוס רד שעוו םאמ ןטשרא? ןאטינ באוד ךיא ץראה ןיימ טימ ןדייב אוט ךיא ק;מהב
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 זע יעיבר םויל םילחת י

 סא רסנ חקר חיזמ ם9<ה ם :ייע תוצרל ףיסי
 זמחר ףאב ץ5ק םא לא תונח זוכעה •:רדו רדל
 ןולע קובי תונש איה יתולח דיאו " :י הלס
 דואל? םרקמ הרכזא יכ הי יללעמ רטזא נ■

 |ו*.* •.'1 ו־.* • ן > 1 : : •: !לז ־.;•=- : ...

 .דדשא היתולי־יעבו ־הלעפ לכב יתיגהו *
 םיהלאכ לודג לא ימ הברד שלקב םיהלא יי
 הזע םימעב תעדוה אלפ השע ^ה התא"יט
 הלס ףסויו בקעי ינב למע עורזב תלאג יט

 רזגרי ףא וליחי םימ הואר םיהלא םימ הואר
 ףא םיקחש ונתנ לוק תובע םימ ומרז " :תומהת

 1 ־ *_ : ז | ן . ז • 1־ ן :1 :

 וריאה "לגלגב:ףמעד לוק טי :וכלהתי ףיצצח
 הכרד םיב כ :ץראה שערתו הזגר לבת םיקרב
 : ועדונ אל ץתובקעו םיבר םימב ףליבשו

 :ןרהאו השמ דיב המע ןאצכ תיחנ אכ
 1 ך ־ : *.־י ־־ : )*־.־ ־1 ־ ד 1־ ד

 םי;רעמ טאג ןעד טעוו ןיזאל רא9 ץימ טאג גי^ייא ףיוא ןעד םעוי ש־םליעלח (ח) :ץיז
 יזיז טאה .דא;יג ןייז גיבייא ףיוא ן^נאגיג סיוא ןעד זיא ספאה (ם) :דימ יצ ןייז הצורמ
 וצ ןיסעג רפ טאג ןער טאה חכשה (י) :גיבייא ףיוא תומחנ ןופ גאז ךןזאליג םיואןעד
 דםיאי (אי)" :גיבייא ףירא תונמז־ץו ןייז ןיואצ טימ ןסאלש רפ טאנ ןעד טאה ןמיראנ רד
 שד־רעטיצא רימ ףירא ןגניירב טלאוויג טאה רע לייווטרעפטנעיג ןיילא רימ ךיא באה
 ץ9לעה וצ ןופ טאג ןטשירעביואיןופ דגאה עטכער איד ןראוויג טלעלגע רפ זיא םורד
 ץפיןקניידי;אוטךיא טאגןופ קלעור יד ןעקניידיג דימת אוט ץא גואייכזא (*):רימ

 ןיא בוא קרעור ענייד עלא ןיא ןילייר אוט ץא נוא יתינחו (גי) :רעדנואוו ענייד גנאל
 וזא זיא רעוו .טייקדייה ץא קיז ןיגעוו עגייל טאג םיה* (יי) :ךיא דייר קירעור עגייל
 םכאמיג טסאה .רדנואוו טוט םאוו טאג רד טסיב אוד חתא (יס) :טסיב וד איוו טאגא
 םירא וטסאה טייק_ראטש ןייד טימ תלאג (*):טייקראטש ןייד רקלעפ איד ןשיווצ ;םיוו
 ם!רעד זא דיאי (יי) :גיבייא ףי״וא ףסוי ןופ גוא בקע_י'ץם רעדניק איל קלאפ ןייד טזייליג
 יעל ךייא ןנייז ןלגורג פא יל .ןראוויג ןקאר^ רד רסאוו איד ;ןייז ;העז רד ץל יטאה
 ןבאה לוקא.םירצמ יד ףיוא רסאוו טפירטיג םאה ןקלאוו יד יםיוז (חי) :ןראוריג ןקאר#
 1* <־>־):םירצסיד ףיוא1 טרעדיניג ןבאה ןצירב יד ןריייבענייד ץוא ןלימיס ת ןגעמ
 טכייל רד ןבאה ןיתלב .םירצמ יל ןופ רדער יל ןיא ןעווג זיא ןרענוד ע>יד ןופ לוק םד
 ם!ץא געוו ץיל טכאמג םסאה וד םדנ (כ) :ןראוויג םלעמיצ רד זיא טלעוו יד .טלעוו יל
 ""נ (אב) :טנאן־י רד ןראוו טינ זיא טדפ ענייד גוא רסאוו עסיורג ד ןיא געטש ןייד גוא

 :קרא בוא ה^מ ץווד ףא^ טליפ ןעמ איוו טךי9יג קלאפ ןיד טסאה אוד
 ליכשמ



 חע יעיבר םויל םילהח
 *1ל*י זי*ן ן&ו דיל י** *י*ם תמח קיי לאר״ל " ?"יג םאד ח״י*י םאמ עיסנ ילא ןייפאנ םריע י*ים םער ץא

 וטה יתרות ימע הניזאה ףסאל ליכשמ א חע
 י*3 לשמב החת$א7 ב ־:יפ ירמאל םכנזא

 םעדנו וננמש רשא ג :םדה ינמ תודיח העיבא
 ׳*־•• 15־ • •־ ז ״.* ־: .ן ״.״ 11*•״ ״ ז. 1•

 רודל םהינבמ דחכנ אל י :ונל ורפס וניתבאו
 רשא ויתאלפנו וווומ קתולהת םירפסמ ןורהא
 לארשי ימ םש הרותו בקעיב תודע םקר ה :השע
 :םהינבל םעידוהל וניתובא תא הוצ רשא
 ורפסיו ומהי ודלוי םינב ןורחא רוד ועדי ןעמל י
 וחכשי אלו םלסכ םיהלאב 'ומישיו י ן םהינבל
 םתובאכ ויהי7 אלו ח :ורצני ויתוצמו לא יללעמ
 הנמאנ אלו'ובל ןיבד אל ירוד 7,דרמו ררוס ירוד
 תשה 'ימור י יקשונ םירפא ינב ט :וחור לא תא
 םיהלא תירב 'ורמש אל י :ברק םויב וכפה
 זתוליילע וחכשי י אי :תכלל ונאמ ותרותבו

 <לז_*_^ך_: < —_•; 17 ז_•ך ״_ז 1

 גאז יד וצ רעיוא רעייא טגיינ .הרות ץימ קלא? ץימ םענ ר@ .ף״י ליכשמ (י)ודע
 לעת ךיא לשמא שימ ןדייר יצ לומ ץימ ןנעפע יעת ךיא ""י".(נ) :ליומ ץימ ץפ
 ץבאה רימ םאת ־׳"י• (ג) :גנאלןופ ןראתינ ןאטינ זיאסאת קאז ענינראבראפ ןידייר
 רימ ״■ (י) :טלייע רד זנוא ןבאה ןרעטלע ערזנוא בוא *תיז ןסייוו ריט גוא טרעהינ
 םטאנ ןלייע רד ןלא{ ייז זא ידכ רדניק/ערעייזוצ ןלייצ רד וצ ןדיימ רא5 טמ ,רעת
 םאה רע םאת רעדנואוו ענייז גוא טייקראטש ע^וייז בוא רוד ץטשרעט^ה םוצ ביול
 רע טאה הרות איד גוא בקעי.וצ תודע ןייא טלעטשיג טאה טאנ ■־?יי (ח) :ןאטיג
 ןסייוו ןכאמ ןיאז ייז ןרעטלע ערעזנוא ןמאביג טאה רע םאת לארשי איל וצ ןפעני;
 ןלעת םאת רדניק ד <ןםתו יאז רוד רטשרטניה רעד זא ידב ז*־י (ינ :רדגיק ערעייז וצ
 עא *ישיו (!):י רעדניק ערעייז וצ ןלייצ רעד 'ןלעת נו'א ץיט״ש ףיוא ןלעת ןילעת ןלאבי;
 ענייז נוא טאנ ןופ קלעוו יד ןמע; רפ טינ ןלעת ינוא ןוחטב'רעייז טאנ'ץא ןאמ ןלעת
 רודא ןלעטלע ערעייז אית וזא ןייז טינ ןלעת אייז גוא״ר (ח) :ץטיה אייז ןלעת תו> ם
 ץלאיה ןייז םאוו רודא .געוו םטא; ץגע;םנינעפ-שינ רדיוו גוא טרעקי; פא טאה םאת
 ¬ע (־;:טימנ ןייז טא;םימ סביילגב ןעת;טינ זיא םע נוא טאנ וצ םיירבג ןא םינ זיא
 םרעק.ינםוא ןבאה רפישניניוב גוא טניפאתעב קתנ ןתיז םאת םירפא;ןופ רדניק יד
 ןבאה רבדמה רוד םאד אל (ינ :תג ישנא ך ןופ םיירטש ץא ןפיולטנאוצ ןיקא רעיי!
 נוא וחמיי (אי> :ץיג טלאתינ טינ אייז ןבאה הרות ןייז ןיא גוא תילבי םטא;טיהי;םינ

 אייי :



 חע יעיבר םויל םילהת

 הקע םזריבא ר;נ י :םארה רשא ויתאלפנ;

 הלילה לכו םמוי ןנעב םחניו יי :דנ ומכ םימ בצר
 תומהתכ קשיוךבדמב םירצ עקבי ^ :שא רואב
 :םימ תורהנכ דרויו עלסמ םילזונ אצויו יט :הבר
 :היצב ןוילע תורמל ול אטחל דוע ופיסויו יי
 ורבדיו טי :םשפנל לכא לאשל םבבלב לא וסניו ״
 :רבדמב ןחלש ךרעל לא לבויה ורמא םיהלאב
 םגד ופטשי םילהנו י םימ ונמזיו י רוצ הכה ןה כ
 ; עמש ןכל אכ :ומעל ראש ןיכי םא תתלכויסודל

 הלע ףא םגו בהעיב ההשנ שאו רבעתיו
 וחטב אלו םיהלאב ונימאה אל יכ בכ!:לארשיב
 םימש יתלדו לעממ םיקחש וצר גב :ותעושיב
 ןתנ םימש ןגדו לכאל ןמ םהילע רטמיויב :חתפ
 ינג (נ־) :ץזיווי}אייז שאה ר? םאוו רדנואוו עגייז בוא קועוו עגייז ןסעג רפ ןבאה ייז
 טסייה טאוו םרצימ דגאל ןיא רעדנואוו ןאטיג רנ? טאה ןירטלנ? ערעייז ןגעקט}א
 נואהאפרביאטכאטג'יי.זטאהנואם!םעךןטןאפ^יגטאהטאנזקנ(ני) :ןעוצי הדק
 טיט באס ייב טריפעג ייז טאה ?יא םחני (יי) :רעיומא איוי טלעטשיג רסאווסד טאה
 ןיטלאפקי,וטאהרע'1׳קנ־(ים)':ןקלאוו ןגי־זרעייפא טיט טכאנ עענאגאנוא ןקלאווא
 :ןילאווק ריפ ןיפ איוו ךיילג ןקנירטט;אטיל ייז טאה גוא רבדמרעד ןיא רעגייטק
 טכאמג טאה רע גיא ץיטשא ןיפ רסאיי עגידע}יר ןגיוציג םייא טאה רע גיא אי־ייי (״־)
 ןעגידניז יצ״טרעמיג אייז ץבאה םיסנ ערא דןאנ י*־״י (יי) :ןבייט איוי רעסאוי ןרעדיג
 טבירפיג ןבאה גיא י״ני (חי) :רביט רד ןיא ןטשלבייא םעד ק ?עפש ר־זיוו וצ .םיא יצ
 ףיוא טעריי ןבאה ניא תנייי (ס־) :ץסע יצ שיילפ ןגנאל רפ וצ ץראה רעייז ץא טא}
 :רביט רעד ןיא׳שיילפ טיט שיט ןייא ןטביר ןא םאיג קד קק טגאזיג ןבאה ייז טא}
 ןבאה ןבייטיזא רפאיו ןנחי}טאה םענוא ןייטש םעד ןגאלשיג טאה רע תטא ה־(־)
 קנאיק םעוי רע ביוא .טיירב ןבעג ןענאקטעו) רע ביוא ןסיוו רימ ןיריוו טעיילפי}
 רע"זיא טרעהיג םאר טאה טא}זא םחד !־י (י"):קלאפ ןיי;ראפ שיי2§ ןטיירב וא
 ףיוא זיא ןראצא לייא גוא בקעי ןיא טנערבי} טאה רעייפא ?יא ןלאויי} גינךאצ
 ץיקובאהנוא"טא}ןיא םביילגיגטינ ןבאהאייז לדוי־־(") :לארשי ידןיאןג}אגי}
 גואןביוא ןופ ןעלמיה יד ןטאביג טאה רע גיא יייסי :ףליח ןייז ףיוא םאהג ןוחטב
 ייז ףיוא ןנע;ער םכאטינ טאהינוא י־־־י(י־) :טגיפעיג רע טאה לעמי.ר ןופ ןדיס אד
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 םהל חלש הדיצ שיא לכא םיריבא םחל הכ :ומל
 :ןמית וזעב גהניו םימשב םידק עםי_ימי:עבשל
 ףוע םימי י לוחכו ראש רפעכ םהילע רטמיו יכ
 :ויתונכשמל ביבס תתמ ברקב לפי״ו חכ :ףנכ
 אלל :םהל אבי םתואתודאמיועבשרולכאיוטכ
 םיהלא חאו אל :םהיפב םלכא דוע םתואתמ ורז
 לארשי ירוחבו שתינמשמב גרהיו םהב הלע
 ונימאה אלו דוע ואטח תאז לכב בל 'ן עירכה
 םתונשו םהימי י לבהב לכיו גל ׳ :ויתאלפנב
 :לא תחשו ובשל והושרדו םגרה םא יל:: זז.._
 י״יי י״י :םלאג ןוילע לאו םרוצ םדדלא יכ ורכזיו ־יל
 אל םבלו יל זול ובזכי םנושלבו םהיפב והותפד יל
 רפכי םוחר אתו חל :ותירבב ונמאנ אלו ומע ןמב
 טאה למיה^ופ טיורב "יל (חכ) :ןבעניג איי^רע טאה לימיה ןופ טיורב בוא ןיסע וצ ןמ
 םזאלנ טאה רע *םי (יכ) :קא9 טאז וצ טקישיג ייז רע טאה זייפש .ןסענינ ייז ןופ רדגה
 םלרד םעד טייקראטש ןייז טימ טריפינ טאה בוא לטיה ןרעטנוא טניוו זתזסא ןעהיצ
 רעדןופ ביוטש'איוו ליפ שיילפין^גער ייז ףיוא טכאמיגטיאה בוא •*הלי (מ) :טניוז
 גוא לפיי (חכ) :תופוע ןבענינ אייז רע טאה םי םעד ייב דמאז איוו ליפ וזא בוא דרע
 גוא ולכאיי (םכ) :גנואור רעייז םתא גוא הנחמ רעייז ןשיווצ אייז ןלאפ טבאסיג טאה
 םכארבינ רע טאה טייקדפסוליג רעייז גוא ןעווינ םאז רעייז ןנייז ני.א ןסעגינ ןבאה
 ךא;זיא ןיסערעיי] .הןאת רעייז ןופ"ןעווינ דמערפ טינ ךאנ ןנייז אילז אל (ל) :יי״ז וצ
 גוא אייז ןיא ןגנאנינ ףיוא זיא טאנ תפ ]ראצ ךז גוא ףאי(אל) :ליומרעייז ןיא ןעודיו
 רע טאה ןידוי ך ןופ עטלייוורעסיוא^איד גוא טיילעטסעב ערעיי] ץאתנלהינ םאה

 טינ ץבאה נוא טנילניזיל רעדיול יי!ץבאה סעלא םעדי ךאנ לכב (בל) :ןעיינק טכאמיג
 םטכינ ןיא טנעל ראפ רע םאה םעד ךרוד נוא לניי(גל) :רעדגואוו ענייז ץא םביילגיג
 אייז טנאזינ טאה טאנ זא םא (יל) :שינעקערש רד ןיא ןראי ערעייז״נוא געמ ערעייז
 גוא"טאנ וצ טרעןניג ךיז נוא ןטעבינ םיא וצ יייז ןבאה רבדמ רעד ןיא ןבראטש ןלעוו
 רקראטש רעייז זיא טאנ זאטנא^רד יץןןפאהנוא״ייכיי(הל) :טשראפינ םיאןבאה
 קווינראגזיא םאר רבא "י*י(*)ךרעזייל םיוא ר5ןייז זיא טאנ רטשרעביוא רד נוא
 וצ טערינ שלאפ אייז ןבאה גנוצ דעייז טימ נוא ליומ רעייז טימ םיאי ןדייר וצ רביא
 קווג טינ ןנייז אייז נוא םיא טימ טסעפ ןעודיו טינ זיא ץראה רעייז נוא םבלו"סל) :םיא
 רפ גוא גימעראב רד טאנ זיא ןגעוו טסעדץפ *יהי 0*):תירב ןייז ןיא גיטפאהןאוו
 ץר ץוע(ל וצמוא טרעןק נוא ןשטנעמ םעד טינ טבראדרפ רעי גוא תורבע יד טבי;

 ןראצ "
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 לכ ריעי אלו ופא בישהל הברהו תיחשי אלו ןוע
 אלו ךלת חור המה רשב יב ־וכזיו םל :ותפח
 :ןומישיב והוביצעי רבדמב והודנו המכ ט :בושי
 אל בט חותר לארשי שודקו לא וסניו ובושי ^
 םש ־רשא ע :רצ ינמ םרפ רשא םוי וד תא'ורכז

 ופסי ___ • # __ • . . . . ._ ^ ^ !4. 4_ __ 9 . __ . ___ ^ !_
 םדב חלשי ׳־י^ :ןויתשי לב םהילזונו םדידאי םדל
 ליסחל ןתד ש :םתיחשתו עדרפצו םלכאיו ברע
 םנפג דרבב גדדי ימ :הבראל םעיגיו םלובי
 םריעב דרבל רגסד ׳יט :י לבתב1 םתומןלשו

 הרבע ופא טמ ן □
 ביתנ םלפי נ :םיער יכאלמ תחלשמ י הרצו םעזו
 :ריגסה רבדל םתיחו םשפנ תוממ השח אל ופאל
 ילהאב םינוא תישאר םירצמב רוכב לכ ךד אנ
 זא טןנניידיג רע ליידו ריכזיו (םל) :ץצנא; ןיא ןיראצ ןייז םי;םקעוו רעד רע בוא קאצ

 :שמא טינ ךיז םרעק.נוא טייגסאוו םניווא איוו תדנ זיא רע .שיילפרונ ןנייז ןשטנעמ
 םיא ןכאה גוא ר'בךן? רד ןיא םגינעפשיג רעדיוו םיא ןגעג ייז ןכאה לא$ ליפ ■־םנ (ם)
 נוא םרעקט רעליוו ץבאה נוא ינימי' (•״):שינעמסיוו רעד ןיא גירעיורט טכאמיג
 אייז ץבאה לאישיןופ ןיגילייה םעד גוא הבירמל רעד םי$ םבורפיג טאגיןבאה

 גאמ םעד יןיא טכאמ ץיז םקניידיג טינ ץבאה בוא אל (*)':ןכיראי םיא ייב ןיטעביג
 םירמ? ןיא ןא$יג טאה ר? םאו; ישא (*):םלרציה ןופ םזייליג םרא אייז טאה רע זא
 םרעק:גמוא םאה רע םאו;וימד (דס) :ןעוצ ןופ דלעפ ןיא רדגואוו ענייז נוא ןכייצ ענייז
 :ןעקנירט םנעקיג טי;ייז ןבאה רסאוו עדנעסילפ ערעייז נ'וא ןבייט ערעייז טולב וצ
 בוא טלעצ ראפ "ז םאה נוא תוער תויח ליפ אייז ףיוא םקישיגןא טאה רע חלשי'(־יס)
 םכורפירעייז קירעשייה םוצ ןבעגיג טאה בוא קיי (*):ןבראד רפ ייז םאה גדא םארפ
 רעייז 'לי;אה םעד טיפ ןגאלש רעד טאה רע גייחי ("):ןקירעשייה וצ עהימ רעייז גוא
 טאה רע גוא ינסיי (חס) :רעץיטש ליגאה טימ רעמיוב ץגייפ ערעייז נוא קאטש ןיירב
 :ןליוק עגידר^ייפ וצ ףאש עיעייזנוא תומהב עךעייז ליגאה םוצ טלפטנעיג ירביא
 ץראוו קנייז אייז סאוו ץיראצ םדג איילרעלא אייזץא טקישי;טאה רע ח^י לספ)

 םע ןראצ "ןייז וצ געטש ןייא טכיילגיג טאה'רע םלפי (נ) :םיחולש עזייב יןדח טקישינ
 תומהב ערעייז גואבייל רעייזיטיוט ןופ ןמיו?ראפ טינ םאה רע !ייז ףיוא ןייג לאז
 ץא םירוככ עלא ןגאלשיג טאה גוא וי (אג) :טרעפטנעיג רביא דראמ םוצ יע טאה

 םירצפ י
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 :רבדמב רדעכ םתנד ומע ןאצכ עסד ע ן םח
 :םיה הסכ םהיביוא תאו ודחפ אלו חטבל םחניו ע

 :ונימי התנק הז רה ושרק לובג לא םאיביו ינ
 ןכשיו הלחנ לבחב םליפיו םדג םהינפמ שרגיו ׳ינ
 םיי־א תא ורמד וסניו ינ :לירשי יטבש םהיליהאב
 םתובאכ ודגביו יוגסיו ״:ו־םשאל ויתודעו ןוילע
 םתומכב יהפיעכד חנ ;הימר תשקכ וכפהנ
 רבעתיו'םיהלא עמש טנ :והואינקי םהיליספבו
 להא ולש ןכשמ שטלו ם :לארשיל דאמ סאמד
 :רצ ־דב ותראפתו וזע יבשל ןתד אס :םדאב ןכש
 וירוחב ע :הבעתה ותלחנבו ומע ברחל רגמיו בס

 י• ז ־ _ ד ־ : •> ז ד ־ : /י ־ •.־ו־.*־ •• : —

 ברחכ וינהכ יס :וללוה אל ויתלותבו שא הלכא
 יניא ןשמץקדי־ :הזמהאלייתנמראו ולןן
 טאה נוא עסיי (בנ) :םח רעךניק יד ןופ רעזייה איד ץא ענעראביג ט#רע יד , םירצ!ה
 רעל ץא ץירעהאיוו טריפל ייז טאה רענוא ףאשיו זאקלאס ץיזיןעהיצ טכאסינ
 נוא ןמכרא^יג םינ ףיז ןבאה איד גוא יץלךע?יז טריפינ ייז טאה רע (*) :רבד$
 ןייז וצ טכארבינ אייז טאה רע גוא םאיביו (ינ) :םקעדיג וצ םי רד םאה טנייפ ערעיין
 :ט־ואד ןעור וצ ןפאשב טאה דנאה עט?ער ןייז םאוו גראכ םעד וצ ץענערג ןגייייה

 שימ ללוג טיס טלייטיג אייז שאה מא רקלעפ ך ייז ראפןבירט רפ טאה ימא '"י" <״.')
 םינגנב יל ןופ ןטלעצי; ך ןיא ןעור טכאמיג שאה רע מא ברא ןייא רפ רונש סאמא
 םעל טגינעפשינ רעדיוו נוא םבורפיג ץבאהייז נוא י־" (ס)':ראר&׳י ןופ םיטבש ד
 אייז י־י־יי (״):טיהינ טינ ייז ןיבאה הרות איד םינעגיי? עעיז נו"א'טאנ ןטשרעבייא
 אייז .ןרעטלע עלעייז איוו טשלעפינ ןבאה ייז נוא טאנ ןופ ןיטארטינ הירוצ ןבאה
 טנירעצ רד םיא ןבאה ייז נוא יהי^״י (״>) :ןניוב רעשלאפא יוו ץואוויג שרעה רפ ןנייז
 שאנ (םנ) :טנילעצ רעד םיא ייז ןבאה רעדליב ערעייז טיס נוא תומב ערעייז טי!ן
 :לארשיץאקוונ םאמס רעייז טאה נוא קאווינ ניינראצזיא גואטרעהינםדיטאה
 םכאמינ שאה רע םאע טלעציג םאר ולש ןופ ןבשמ םאד ןזאל רפ טאה גוא '"םיי ׳־>
 ןייז שינעקנייפי;ןיא טלעפטנעינ רעביא םאה :וא ןחד <■):ץשטנעמ 'ןי2)יווצ •עח
 םעל ןופ דנאה רעד ןיא טייקנייש ץיז נוא .ןורא םעד קמ שניימסאר טייקראש#
 גוא קראפ ןייז דלעווש רעד וצ טלעפטנעיג רעביא טאה רע גוא •"־יי <־־> :רגידיירב
 רעייפ םאל טאי לארשי ןופ ענזוי ענייזי״״״נ (*):טנירעצינ רע טאה בראיןייז ןייא
 עןייז יינחכ (י־) :הפוח רד רעטנוא ןעמיקיג טינ קנייז תולותב ענייזנוא טנערנ ־יפ
 :ןענייונ טנעקע טינ ןבאה תונמלא עניל נ:א ןלאפיג דרעווש *מ 'ךרוד ןנייז םינהכ

 ץקין . •*. ״ 1 • 1״־ •־.
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 תפרח רוחא וירצ לח ־ם :ןיימ ןנורתמ רובגכ
 טבשבו ףסוי להאב סאמיו ״:רמל ןתנ םלוע
 תא הדוהיטב^ תא רחביו חס :רדב אל םירפא
 ושדקמ םימדומב ןבר טס :בהא רשא ןויצ רה
 והחקיו ודבע דודב רחביו ע :םלועל הדסיי ץראכ
 תוערל ואיבה תולע דראמ אע :ןאצ תאלכממ
 * י• •••י ץ •• — •• ץ • • ן ^ •• 1 ן םתכ י םעריו בע ן ותלחנ לארשיבו ומע בקעיב

 :םחנו ויפכ תונובתבו 'ובבל
* * : 

 ךתלחנב םימ •אב ם;,לגי ףסאל רוממ א טע
 תא ומש ףשרה לכיה תא ואממ
 ; •יי• חז ו׳*-־.* ז :ן * ־ - *.״ : > • >

 לכאמ הירבע תלבנ תא ונתנ יב :םייעל םלשורי
 וכפשיג :ץראיותיחל הידיסח רשב םימשה ףועל
 ונייה י :רבוק ןיאו 'םלשורי'תוביבס םימכ םמד
 איוו לארשי יד ן?ארמשב ויז ףאלש ןופ איוו טכאווי? ףיוא ךד טאה טאנ ח־י (׳*>
 ענייז קאלשינ טאה גוא ־ח (י־־) :גנא!ינ ך־ווד ץרו םעד ןופ ףיוא ןיז'טבא׳וו רובנא
 טאה גוא ־"־־י (!ס) :יי!וצ ןבעגינ רע טאה הפרח ע?יבייא ץיא .ןטניה ןויפ דןידיירב
 ןופ טבש םעי ןיא עא ףהיי ןופ קיח 'ץא זיא טאוו הליש ןופ טלעעינ ץא ןעוויב םאמו?
 ט?ש םעד טלייוזלגן םיוא טאה עא יינ-י (׳*):םלידורע םרא טינ רג? טאה םדפא
 :ביי םיא םאה ־ע טאוו ק־טהב םאד קט םנימ םארי ןויע גראב ם״עד ןיא הדוהי
 ידאיוו . ימיה רד איוו דאו עגיבייא ץיא ק׳טהב םעדטערביג םאה רב!גוא קי'(*)
 םאה נוא ■"־•י (י;:נבייא ףיוא ק־םהב םעד טגיטסע^דנורגימע טאל גיבייא זיא דרע
 ןופ 'ןלאטש ך ןופ ןעזןוניג םיורא םיא טאה גוא דוד טכעגןי'ןיי!ןיא םלייוורע םרא
 יי1 ןשא? וצ ףאטי עךידנענייז ך ןיינ ךא? םגעל? רע ואוו םרא םעד ןופ י׳״מ <.״):ףאש
 ףיוא חונלמא ןיי!לאז גוא קלא? ןייז בקגןי_ ןידייוו לאז רע טבארבינ םיא רע טאה
 עא ן׳ךאהןופ טייקענאנד טימיטעדייוויג ייו םאה רע גואס^ייי(") :בלא ןייז לאר(8ח

 :י ןילי? ןאטינ אייז רע טאה טקה ע?ייז ןופ טייקדנאטש רא@ םעד םמי י:
 ץבאה עא קדנהב ןיא ברא ןיך'ץא ןבוקינ ןץי!־£לעם',טאג .*ק״ו׳ רומזט (י)טע
 *> (נ) :ןעפיוה וצ םילשורי. םכאטינ ןבאה יי! .לכיה ןגילייה ןייד קוויג אמטמ
 ליגייפ איד וצ זייפשא ראךשל'ט?ע?ק־ ענייד ןיפ רעפרעןל עטיוט יד ןבע?ינ ןבאה יין
 אייז יכפש (>):דרע רד ןופ תויח יד וצ'םידיסח ענייד ןופ שיילפפאיז .ימיה םע־דןופ
 םןאק;נ םינ ייז טאה רנייק״-םילשורי סורא רעסאוו ארו טולב רעייז ןכ אג ר? ןבאה
 -םינכש ערעזגוא וצ גנורעטסעלא 'ןראווינ ןענייז רמ י״י (י) :טכראפ רפ ןבארניו

 דנאשא י י י ׳ '־
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 סאנ גנאי איוו זיב י• (ה) :ןנוא םתא ןערריג ןנייז םאמ איל וצ טאבשא גוא דנאשא
 די*ש (י)':ןלאצ ןייל רעייפא אייוו קנערב טומ םע .טייצ עננאלא ףיוא ןנרעצ וטסעוו
 יד ףיוא בוא ןענעןנ טלאווינ םינ דקל'ן?אה םאמ רקלעפ ת ףיוא ןראצ ןייד סיג ראפ
 ןבאה ייז ןופ רעלעי,םיתאמ >נ (0:ןפוריצ טינ ןעמאנ קיל ץא ץבאה םאוו דקירניגיק
 שםלאז ל" (״):טסיור ראפ ייז ןבאה ננוניואמ םטאנ נוא בק?י ןופ רלניק יד טנעל רפ
 זנוא לאז דניוושינ .ןאטינ ץבאה רימ םאמ תורב? עטשל? איל ןןנניילי; טיניזנוא
 טאנ זנוא ףדעה יעי" (ם) :םערא רעייז ןעקיז ריז? םיוראזו תונמחל ןייד ןעמוקראן
 ףיוא בינ רפ ינוא זנוא עטער נוא ןעמאנ ןייד ןופ דוב$ םעל ןיגעווץפ רעפלעה רמוא
 זיא ואוו ןילייה יל ןנאז ןלאז םאמ ףא;"־ל <>):ן!?א;ןיד ץ?עץ ץפ חורב? ערזנוא
 הז?ק; אד ןגייא ערמוא רפ ןידייה יד ןשימצ ןרעמ טסואמי; לאז םורד .םא; דעייז
 ןעטוק לאז םע "ינ" (*>):טבענק:עניד ןופ ןלאווינ ןסאג ראן זיא םאוו טולב םעד ןופ
 ןייל ןופ טייקסיורנ איל טימ . ץלנובינ זיא םאמ םעל ןופ איילשיג םאד ריד ראפ
 וזא נוא נ־״יי (נ>) :טיומ םוצ ץלנוביינ ןנייז םאמ איל ןלניב ףיוא ופסלאז טייקלאטש
 םיוש רעיל ןיא לפא? לאמ ןיבל לארשי קרא ןופ ץלאבבא;ך וצ ןלאצב וטסלאל
 ק;ד םאמ ריה נוא יעי* (ע) :טאנ טרעטסעלינ דקד ןבאה איי1 ליימ עלנא# ר?ייז
 .ץניול רעטיא דקל ריזנ ץלעמ אייז םסעדיימ אוד סאמ ףאש אד נוא' 'קלאפ ץיר

 ח*נבל : 3'יי ]"י 1יליי¥ רעל רימ ץלעמ גיבייא נוא רע1?יא תיח '
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 £ יעיבר םזיל םילהת

 בשי ש^כרי ןאצכ גהנ הניזאה לארשי הער ב
 השנמו ןסינבו םירפא ינפל ג :העיפוה םיכרכה
 םדד* י הנל התעשיל'הבלו התרובג תא הררוע

 תואבצ םיהלא יי ׳י :העשונו ךינפ ראהו ונבישה
 םדל םתלכאה , : ׳.

 ןודמ ונמישת י :שילש תועמדב ומקשתו העמד
 תואבצ 'םיהלאח :ומל וגעלי וניביאו ונינכשל
 םירצממ ןפג ? ן העשונו הינפ ראהו ונבישה
 -▼ *״.״ ד : ד 1• • ד •״.״ 1 • - ״י : ־./>״־, שרשתו הינפל תינפ י :העטתו םדג שרגת עיסת

 היפנעו הלצ םירה וסכ אי :ץרא אלמתו הישרש
 1־ ו"•" ־ז ך - *x • • 1 ד ) *:חז - 2 ייי ז ז: זז

 דדנ לאו םי דע היריצק חלשת בי ן לא יחא
 ירבע לכ התאו הירדג תצרפ המל גי :היתוקנוי

 **: ז 1. 1 1 : ז א': -1 ז : ו־ז ז וז ד חז | ג

 :הנערי ידש זדו רעיס ריזח הנמסרכי יי :הרד
 11־; 2 • ־״ 1 • : • • ד ז 17 $ :־־ 1 1 וז ו

 ־ י —■■!■■■■ ־ ———. - ■ ——— —....

 סאוו טאנ 1ך .הל?ת ר;?וא םענ ר$ לארשי ןופ רץיןש ח ׳״יי (0 :׳״י חצנמל 00 0
 ףסוי ןופ׳ןמא} םער ףיוא ןפתינ ןא ןרעוו טאוו לארשי יד ףאש יד איוו וזא טרי?
 זא תעשב ־"ל (0 :'ףליה ןייד זנואיוצ ןתייש ףאמ םיבור? ך ףיוא טשעור סאוו טאנ
 וצ ז תא אייג תא הרובנ ץידקעוו רד ןרעוו םזייריג םיוא ןפיראד םי&ןש איירד איד
 וצ םינכ ןייד ןטבייליןאמנוא ראךזןלןךא ץיק.םוא זעא רעק.טאנ מ־־ייל־• (י) :'ףליה
 יוו זיב ןיראשלעה ערא רביא טאנ רד טאנ " (ה) :ןפלאהינ ןרעוו רימאל תא זתא
 אייז טסאה את "יל:*" (0 :קלאפ ןיד ןיפ הלפת את ץא גינראצ ןייז וטטעוו גנאל

 טימ ןירערמ ןעןיניוש טבאעינייי/ טסאה תא טיורב טאטש ןא ןיירערט ןיהע טבאמינ
 ערזתא טימ ןנילק טכאמינ זווא טסיאה י־־־-ת 0):'שילש טסייה םאיוו םאמ עסיורגא
 ונוא רעק.ןראשיעהרעל טאנ ־׳'.יל* (ח) :!ץא ןופ ןטעפש טנייפ ערזנוא תא םינלש
 .םיבצמ ץפ ןגיוצינ םיוא דןאד וטסאה קא!$ש ץיווא וצ ןליינינ ןתיז םאוו לאלשי ד ו־נ (־) .ףסא טגאז .ןפלאהיג ןרעוו רימאל'נ1א םינ? ןיד ןטלייל זנוא יןאס רעדיון
 ן םרא רעייז ףיוא ראך1ף איל טענארפינ טסאד תא ךתעפיאיד ןבילט ראפ ם'םאןל
 -עריא טלינחאווי; ץיאיטאהאיז ינוא רעקרעפ איד טמאריג םיוא טסאה את ״״ 0)
 ־טקעדיניוצ ץראוו קניי1 תעב יאד *ל (יי)'':ינאל סלטליפרעד טאה תא ןעלצראו)
 תיאייוו קלאטש ןעיייג ןנייז ןינייווצ עריא תאיקאטש ץייי םעל ןיפ ןטאש םעל 'טימ
 םנ ץא זיב םיירפש ראפ ןעדייג זיא ןנייווצ יל ןופ ננייר יד חל־■" (נ0 :רעמיוב קנעט
 עראוו "סל (נ•) :'תרפ ךייט םעד זי? ןנייווצ ענמי איל "ןופ טיילב איד נוא םיתשל?
 -עריא ןיבילקיג ץעאה געוו ץא ץראן> םאר ערא תא םאצ ריא ץכארב וצ וטסאה
 גניי! םאוו ןדידו ת 'איי1 טמל לא? תא !טינש ר? ןבאה םוראוו ״*־־■״■>) :תור?

 ןיבי ^ ע
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 אפ פ יעיב םילחת
 הארו םימשמ טבה אנ בוש תואב? םיהלא יפ
 ןב לעו ף£מי העטנ רשא הנכו :תאז ןפג ךלפו
 תרענמ החוסכ שאב הפרש יי :זק התצמא
 ןב לע ־ףנימישיא לע דד, יהת ׳יי :ודבאי ףינפ
 ונייחת רממ גוסנ אלו םי :דל תצמא

 ח• - ; 1 !׳*<•.• ׳ ז . : |ז ד : 1־ •

 ונבישה 1תואבצ םיהלא כ אך?נ ל1סשבו
 ז ו•• 1• : | וע ז - ז :העשונו הינפ ראה

 :תילג חא חר%פ דד חלאז ץיד״א #יד אידג םגירעל דיסזפ רעד

 םיהלאל ונינרה כ :ףסאל תיתנה לע חצנמל א
 ונתו הרמז יואש ג :בקנמ יהלאל ועירה ונזוע

 לע 'ותאצב ומש ףכוהיב תודע י :בקעי יהלאל
 יתחיסל י :עמשא יתעד;אל תפש םירצמ ןך<
 איד ןסעגי? ןבאה דלעןנ ןופ תויח איד גוא דלאוו םער ןופ ריזחא וצ ןעוויע ןכירגיג
 נוא לימיה ןופ גול רעדיוו רעק,זלא^ירעה עלא רביא טאג ־יהל" (יס•:ןופ רד תורפ
 גוא חמי (*):קאמש ץיווא וצ ןפירגיב ןנייז םאוו לארשי יד ףיוא חי;שמ ייאז .העז
 אוד טאוו ןיז םער ףיוא גוא טצנאלסיג טאה דנאה עטבעל ןיד םאל עלעטש איד
 זיא קאטש ןייר רד (ת) :לארשי איל ןעמ םניימ םד ריד וצ טקראטשיג םסאה
 אייז ןדעיר ןיראצ םייע ןיד ןיפ איירשינ ןופ .ןשינש רפ חא גוא רעייס ןיא* טנערב רס

 אוד םאל ןשנעמ םער ףיוא ;ייז ןממ דנאה ןייד ראז ץח םעב ץא יהת (״0 :ןדאל רפ
 םסאה אוד סאוו שנעמ םער ףיוא נוא דגאה עטכער ןיד םיש ןסלעה םיא טסגעלפ
 זנוא טטלאז .רד ץיפ ןרעק,קילוצ םינ ןייעוו ריס גוא ״לי (״) :רד וצ טהראטשינ
 םוא זנוא רעק.ןראןחעה רעד טאנ יי (־):ןעמאנ ןיד ץפור ןא ריש ןילעוו ןיבעלעב

 :ןיפלאהיג ןיוע וו■ רימאל נוא םינפ ץד ןמשייל זעוא יןאון י י
 .קלאטש זנוא טכאמ טאוו טאנ ןיביול נוא ןענניז טוט יני״י (נ) :׳״י חצנמל 00אפ
 גנאזינ ןופ רוק ץיוהא ףיוא טבייה י"" (י) :בקעי.ןופ טאנ םוצ רפושא טימ טלאש
 *ק" (י) :לדי?א םימ םיז ייא טאוו ליפייפא ףי*א נ־.א' קיופאףיוא לוקא טיג נוא
 רעזנוא וצ טייצ עטצעחג יל ןיא שדוח ןופ בייה ןא םער ןיא רפושא טימ ןזאלב טוט
 טאנ טאה הנשה שאר ןופ ןיזאלב םאר םוראוו ■נ(ה) :הנשה שאר חא םאר בוט םוי
 טאה גאט םער תיד!(י) :בקעי.ןופ טאנ וצ טפשמא חא גאט רעד .לארשי וצ ןטאבמ
 שאר םוא ה?יפת רעד ןופ םיורא זיא רע ןעוו ףסוי ףיוא גגוריצא 'ןאמיג ןא ןעמ
 םאר טמי־ואב ףקוי ךיז טאה ןאר .םירצמ ןיא רגיטלעוויגא ןלאוויינ חא רע הנש,י

 רשל
% 
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 בפ אפ יעיבר םויל םילחת

 הרצב ח :הנרבעת דודמ ויפכ ומכש לבסמ
 לע ץחבא םער ךנעא ךצ¥#*ו תארק
 לארשי ךב הריעאו ימע עמש ט :הלס הבירמ ימ
 הוחתשת אלו ךז לא ךב היהי אל י :יל עמשת םא
 םירצמ ץראמ ףלעמה ךיהלא ל יכנא אי :רכנ ^?ל
 ילוקל ימע עמש אלו בי :והאלמאו ךיפ בחרה

 םבל תורירשב והחלשאו גי :יל הבא אד לארשיו
 לארשי יל גמש ימע ול יי :םהיתוצעומב וכלי
 לעו עינכא םהיביוא טעמכ יט־ :וכלהי יכרדב

 יהיו ול *וכרובי י יי יאנשמ יט ן ידי בישא םהירצ
 רוצמו הטה בלחמ והליכאד יי :םלועל םתע

 א בפ
 ׳ד א*ד רס*נ םגאו ר׳סמ רעד
 1• • ? ו * < • •

 ־ע״״א
 :רחוס)]*יק קסמנ םינ תא ןיע ןך

 יתרייסה(!):ןייטש ראפ טנייה ךיא אוט טסואוויג טינ לאמ ץיק.באה ךיאסאוו ןושל
 שאר םוא ןעדי לארשי ןופ לעסקא ןייז טעברא ערעווש ןופ ןאטינ פא באה ךיא
 ןענייז דנעה עניי! .לארשו טימי ןטעברא וציטרעהיג ףיוא םירצו; איד ןבאה הנשה
 ריד זיא 'םע ןעיוו ■ייינ (״)':ןיזעוויג טכענק ץיק.'רעמ זיא רע לייסעק םעד ןופ קעווא
 ךיא .הרצ רעיד ןופ ןגיוצי;םיוא ךיד ךיא באה ןפיורי; ןא ךימ וטסיאה גינייא ןעוויג
 ץוא ןעדוי" םי.םעד ןופ ןעטלוטש םד ריד ןופ ןנראב ר? נוא טלעפטנעיגיריד באה
 באה הבירש יט אייב ןנידניז טסעוו אוד םאד טסואיווי;נוא טביורפייג'רף באה ךיא
 ןיא 'ץגייצאב לעיו ץא קלאפ ןיימ'וצ ץמ.רעה ־־־ (ס) :ןפלאהינ טלאפ ריד ךיא
 רדמערפא ריד וציןייזטי;לאיז םע "ל (•):ןרעה וצ ךיט ריא םנעמ לארשי'ריא .ריד
 םאויו טא;ןייד ןיב ךיא י־" (*-):טאנ ןלמערפ ןייק_!צ ןקוב טינ ךיד טסלאז נו'א טא;
 ןליפירע ץא לעמ ןטעב וצ ליפ דנומ ןייל:ץפע .םירצמ ןופ טבאיבי;ףייוא'ךיד טאה
 לארשי יל נוא םייסש ןיייט יצ טלעהינ םינ טאה קלאפ ץיט רבא ׳•לי (בל :טעבינ ץיד
 לייוניחול;ץא ןבירט י5 א'ין ךיא באה י"*"" (ת)' :ןדעה וצ טלאווי? טינ ץט ןבאה
 עטכעלש ערעיי] ךאנ ןננאנינ ןנייז ייזץלאה רעייז ןופ ננוגול ך ןיא ןגנא;י;ןץי1 יי'ן
 ןיימ ןיא ןייג ןלאז לארשי ך .ןרעה וצ רבא ץט לאז קלאק ןיימ ןעוו יל (י־) :תוצע
 םכאמי;גינעט רעטנוא ט;יי6 ערעייז ךיא טלאמ טייצ עניילקא ץא ם״מ (י־) :געוו
 םיאןוש יד (")':יטנאה ןיימ טרעק״ינמוא ךיא'טלאמ ךניריילאב ערעייז ףיוא נוא
 סלאוו הבוט םטאנ ןופ טייצ יד נוא 'ארומיחמחמ םיא וצ'ןנעקייל ךיז ןטלאוו טאנ .ץפ
 ן^נעיב םיעד ןופ לארשי יל ץסע טנאטי; טלאמ טאנ יחל-נ־יח (יי) :גיבייא ףיוא ןעווי;

 :'ץזלעפא ןופ טניל םאמ 'קינאה טיט 'טאיז טעאמינ יי[ טלאמ גוא ץייונ



 גפ בפ יעיבר םויל םילהת

 םיעשר ינפו לוע יטפשת יתמ דע ב :טיפשי םיהלא
 :וקידצה ש־וו ינע םותיו לד וטפש ג :הלס ואשת

 ועד;אל יי :וליצה םיעשר רימי ןדבאו לד וטלפ ר
 :ץרא ידסומ לכ וטומי וכלהתי הכשחב וניבי אלו
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 ו ;5א י :םבלכ ןוילע ימי םתא םיה^ יתדמא ־ינא
 המוק ח :ולעית םידשה דחאכו ןותומת םדאכ
 :םיוגה לככ להנת התא יכ ץראה הטפש םיה4

 :גונסי גינ ןיש שי־׳ד איד ןיא !יבאה ץלעיי לאר{5ף םאו־. תוסכלמ איד ףי;א חלפת ןייא זיא רוסמנ רעד

 ף ל ימד לא םיהדא ב :ףסאל רומזמ ריש א גפ יי םוי
 ?ביוא י הנה יכ נ :לא טקשת לאו שרחת לא
 ומיירע:המע לע י :שאר ואשנ ריאנשמו ןוימהי
 םדיחכנו וכל ורמא־י :?נופצ לע״וצעיתר דוס
 בל וצעונ יכ י :דוע לארשי םש רכל אלו'יוגמ
 םי^עמשד םתא ילהא י :ותרכי תירב ?לע ודחי
 _• • _• • ז! ז 1 : • • ! |ו '•" *ז :־

 םיגח יו ןשיווצ .םיגת יד ןופ ערניימיג את ןשיוונז םיישק שאג .־?״ל רומזמ <*;בפ
 גוא טננערמוא ןטפשמ םיניד ריא טעמ גנאר איוו זיב יי (נ) :ןטפשמ טאג טומ
 טלאז ריא *־־• 0):רעמיא ןנעפנח גוא ןלארט ראפ ריא טופ םיעשר ןופ םינפ םעד

 טכאמ ןאמילא םעד .טפשמ ןטכערא טימ םות; םעדי גוא ןאמירא םת !טישמ
 טימ ןאמיןא םת קנייטנא ט?אמ י־לי>(ינ :םיאטיט זיא טפשמ רעד ביוא טנעריג
 ןליוי גיא טינ ןסייוו םיניד יד רעבא אל (׳0:םיעשר יד ןופ לצ© ייז שיייז .ןויבא סעד
 .רטסניפ רד ןיא איוו םתא ןעייגייז .טכעלש תקספ ןעמ.םאמ דניז ת־ץיטשרפ טינ

 טבאלטינ באה יןיא •" (ע :ד־זע רת ןופ ןיטסעפ דנורג את ןיעהנאוו סעד ןייגעוו
 טייז ריא ליידו ראוו ראפ 1״ (!):וןיילנ םיבארמ וצ ןייז ריא טעוו .דוצמ את .רמחו?
 יד ןופ רנייא איוו גוא ןושארה םדא איוו ;בראשק ריא טעמ תוצמ רד ןיא רהזנ טינ
 גוא טאנ ףיוא אייטש ״־? (׳ע :ןלאפ ריא טעמ םינויבא יד תלזגינ ןבאה םאמ םירש

 :בלאןייא ריל טנאמינ וטסאהתומוא ערא ןשיווצ םוראמ״טלעוותןיילאט־ישט
 טינ טסלאז .ריל וצ גנונייווש ןייז טינ לאז םע ,טאנ״יל* (נ)': ;**.יריש 00;נפ
 ןעמורב ןאטינ ןבאה טנייפ עגייל ןת -־ (נ) :טאנ קור טינ טסלאז גוא ןנייווש
 ןייל ףיוא לי (י) :פאק,רעת ןביוהינ ףיוא ןבאה טנ״פעץדנוא לארשי את ףיוא
 את ףיוא זייב ןטבאלט וצ זיא הצע רעייז .הצע ןייא ןגילק ןאוןינ את ןבאה קראפ
 ןדיינ!? יפ ץנ רימאי טנאזיג ןבאה ייז יי־* 00:ןשאןק ןית 'ץא ןנראב רפ ןנייז םאמ
 ־■נ מ ז לאלשי ןיפ ןעמאנ רד ןרעמ טנאמ רד טינ רעמ לאז םע גוא קלאפא דפ ייז

 ייל ףיוא ךל ןשיו.? ןבאה ייז .ןצלאה ןיא ץקאר? דןיז ייז ןבאה רעדנאנא יי5 ןעד
 תריכ
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 םילחת

 םע תשלפ קלמעו ןומעו לבג " :םירגלו באומ
 ינבל עורז'ויה םמע תולג רושא םג ־ :רוצ יבשו
 ןיביכ ארסיסכ ןתמכ םהל השע -:הלס טול
 ןמד'ויהי ראר,ןיעב חמשג *י :י תשיק ילגכ
 חבזכו באזכו ברעכ ומבידנ ומתש נ■ :המדאל
 ונל 'השריג חמא רשא ־־ :ומכיסנ לכ ענמלצכו

 שקכ לגלגכ ומתש'יללא יי :םיללא תואנ תא
 טהלת הבהלבו רעו רעבת שאכ י־ :חור יגפל

 ״:םירה
 הטש ושקבי ןולק םהינפ אלמ

 התא יכ יעדיו
 :ץראה לכ לע !וילע דןדבל :

 *ןמה תיב ץנב ף'* תא הליאנ רעד ףייא הלפת ץ־א חא ר׳פזמ דער

 המ ־:רומזמ חרק ינבל תילת לע חצנמל *
 םגו הפסכני :תואבצ ל היתונכשמ תחירי
 ובאה רוצ ןופ רציז יד טימ תומוא עלא אידלננ ("נ :'״י (0:קוויג תירכ תרוכ
 עווינ ןנייז ייז .ייז טימועווג רבחמ יזיז ןבאה רושא ךיוא ״(־>):ןטלאהיג הצע ץיא

 איוו ואט וזא ייז טסלאז יי" (י) :באומו ;ומע ןנייז םד טול ןופ רדניק יל וצ ףליהא
 :ןושיקידייט םעדייב הלפמא טאהנ ןבאה ןיכ:םימ ארסיסאיוו .טאהיג טאה 'ןידמ
 איוו ןיראווג ןענייז .ראר ןיע טרא םעל ןיא ןראוויג טגיליט רפ זיא ןידמ ת־־׳־ (יי)
 ןבאה באז טימי ברוע איוו ןדעה עלעיל ןאט טסלאז י־"-" (ע) :דלע דד ףיוא טסימ
 :ענמלצ טימ יחבז איוו ץבאה הלפמא ןלאז ץרעה עלעייז עלא .טאהינ הלפמא
 :ק׳מהב םד גנוניואוו םטאנ זגוא וצ ןנשרו ןלעוו דימ טגאזיג ןבאה ייז ליידו יש״ (־•ו

 קעווא שהירפ םאוו איו-משאיוו .לעבליווא איוו ןיי] ןלאז יל ךאמ טאנ ןיימ ייל״ (יל
 םאווסאלפא איוי גוא דלאוו ןיא טנערב םאוו רעייפא אי־,וש״נ(יס) :ט־ניוואראפ
 גואיטניווסערוטש ןיילטימ ןנאי ךאנ ייז וטסלאז וזא ןי(") :תעב ך ףיואטנע־וב
 טימ םינפ רעיייז וליפ רד אוט "ל־'(יי) :וסערש ירד ייז וטסלאז טניול ןקואטש ןייד טימ
 נואןקארשרדנואטמעש רפייזןלאזיי"(") :טאנןמאנ ןיח ןטעביי] ןלעוו דגאש
 וא טרעוו זיילא ןעמאנ ןיח זא ;םיוו אייז ןלעוו ייי־י (יי):גיבייא ףיוא ןדעה ןלאי רפ

 : :טיע״וו רעצגאג רעד ףיוא רטשלעבייא ןייא טסיב אוד .טאג ןיפוריג
 אח ואוו גנואור 'עינייד רימ ףיוא טביריג זיא יעייז איוו (נ) :׳״ חצנמל (״)דפ
 ץאןמוק וצ ן״ס־ליג טוטבייל ןיימ י" ־נ (נ) :ןראשלעה רד טאן טעוריג שבאה

 •• • *ח
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 דפ יעיבר םויל םילהת

 לא לא וננד:ירשבו יבל ; תורצחל ישןגנ התלב
 רשא הל ןק רורדו תיב האצמ רופצ םנ י :יח
 יבלמ תואבצ י;זץתוחבזמ תא ידחלפא התש
 :הלס ףוללהי דוע רתיב יבשל ירשא ה :יהלאו
 ירבע י :םבבלב תולפמ דןב ול זע םדא דשא י
 הטעי תוכרב םג והותישי ןיעמ אכבה קמעב
 ן ןויצב םיה^ ^ הארי.לדר לא ליחמ וכלי ח :הרוזכ■
 דדלא הניזאה יתלפת העמש תואבצ םיהלא * ם
 ינפ טבהו. םיזרלא האר וננגמ י :הלס בקש

 יתרחב ףלאמ רירצחב םוי בוט יכ אי :החישמ
 יב בי* ♦עשר1 ילהאב רודמ יהלא תיבב ףפותסה
 בוט ענמי אל:;ןתי דובכו ןח ם־זאא י;ןגמו שטש־
 :דןבחטבםדא ידשאתואבצ ;גי :םימתב םיכלהל•
 :טאג ןעגדעבעל םוצ ןעגגיז וצ קסולי; סוט בייל ןיימ נוא ץראה ץימ .ןונייה םטא}
 .בוטציא" ןנופיי;טראד ףיז ליגיופ רד ףיוא טאה ק׳טהב ןופ'תוברוח יד ץא " (י).
 היוא ףיירענייפ עגנוי עקא ןיטלאהיג טאה איז םאר ףד ריז> טסענא בלאווק ך-
 *"׳א (־י) :טאג ןיימ ינוא ףלמ ץימ ססיב אוד טאוו ןראקרעה דד טאג,תוחבזמ ענייד
 ןי¥יז ןלעוו בוא ןרעוו טיובי; טעיו ק״מהב רד זא ןבעל ןלעוו טאוו עגיזאד יד לואוו
 טאוו ןקקמ םעד לואוו ־י־א (י) :'ןביול גדנעיטק טראד ףיד ןלעוו'גרא זיוה ןייד ץא
 טאוו ןגעטק יד קראה ןיא טכארמ נוא רד ףיוא ןוחטב ץיז גוא טייקראטק ןייז טומ.
 ע;יילק ץיטקאוו טאוו לאמ ןיא םילקורי ץיק״ןעיי}יי] •יניד (!):זיוה םטאנ וצ ןעיינ.
 ןא ןייז טעוו תוכרב ליפ טיה .ןילאווק ןכאטיטאג טעוו געוו םעד ףי]א ףילמיוב
 םאינ יד םעינאפמאק,ליפ ןנעגעגב ףיזיקעוו יד ינל־'(") :'רעזייוו געוו רד םעדיייקי;
 עלא רביא ראה רד טאג " (פ) :'ןויץ ןיא טאנ רפ ןירעוו ןזיויייב ןלאז ייז זא ןיי}ןלעוו .
 :גיבייאיבקגמ ןיפ טיאג וד םענ רפ .הלואג יד ןייז וצ ברקמ טעביג ןייה וצ רעה תול;ד.
 ןקניידי}בוא ןהעז םיז♦ טאג וטסלאז גנוציקבא זנוא וצ זיא טאוו ק׳מהב םד יע*־', ]
 סוראו; ־ (יי) :ףיטה דוד קמ םניימ םד ןטבלאזיי}ןיד ןופ םיגק םעד ףיואגול גוא.
 שיוא ריה ביילק ךיא .רא;טניזיוט ןופ ףיוה 'ןיד ןיא גאט ןייא קיז וצ רסעב זיא םע
 אמ ןיפ ןטלעצג ד ץא ןעניואוו וצ ץפ זיוה םטא; ץפ לעווק רד ףיוא קיז וצ רסעב-
 ,קיק גואןוז אד איוו ןטכייל זנוא ןא?'}גיבייא ץפ טאה'םא;ןעדיכ (בינ :םיעקר•
 ראפ טי}טעוו גוא דוני!גוא ןח ןגע;יקוא טנייה זנוא םעוי טאג זא חוטב ףיא ןייב,,
 ןראקרעה עלא רביא טאג " (ד :געוו ןצגאג ןיא ןנןיי'}טאוו יד וצקע;וצ םטוג ןדיימ•

 :ריד ןיא ףיז טרעכיז ראפ טאוו ןיקםגעמ'םעד לואוו
 חצמל
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 ופ הפ יעיביי םעל םילחת
 :תלואג דמ ףדא תא תולנ קננאל םער ףיוא הלעת קא זיא רומזמ דער

 דוצרא יי תיצר נ :רומזמ ודרק ינבל חצנמל א הפ
 תמכ דומע 'זוע תאשנ נ :ברעי תיבש הכש,
 תובישה ףהךבע לב ת?םא יי :הלס םתאטח לכ
 ףסעכ ־פ" ונעשי.יתלא ונבוש " :ףפא ןורחמ
 הרל ףפא ףשמה ונב ףנאת םלועלח י :ונמע
 :ףב וחמשי ףמעו ונייחת בושת התא אלה י :רדו
 המ העמשא ־ טל ןהה ףעשיו לקמ י ינאי/י ״

 וידמח לאו.וטע לא םולש רבדי יכ ןי לאה רבדו
 ןכשל ועשל ויאריל בורק ףא י !הלהבל ובושי לאו
 םולשו קדצ שגפנ תמאי.־הה ־־׳:טצךאב רובב
 םימשמ קדצו חמצת ץראב תמא נ- ;
 :הלובי ןהה'ונצראו בוטה ןהי לבנ״:ףקשנ

 :וימע? ףיהל םשר,ףלהן וינעל ־רצ יי
 :לעותדדאו גאוד קפ גוא ליאמי ןופ ק*א;מגא_זיא רע זא ןנתויג ללפתמ ךלמה דוד םאה הלשת אך

 ןויבאו ינ? יב יננע ףוזא :הטה רוהל הלפה ״ י6
 אייז טקאה נוא ינאל ויד טגילימאב שסאה את אידו רזא "יי 00 :׳יני חצנמל (״)הפ
 .הראפ ןייד ןופ תורבע ייד ןבענ רפ שסאה ״״״ (י) :לבב תולג ןופ שץיליג םיוא
 וייד ןטלאהינ ןייא שסאה וד "- (י) :גיבייא ףיוא תורב? ער?"!טקעדיג וצ שסאה

 שסילאז ךיד ריט ןמעב ״־״ (״) :ןרא? םירנ ןייד ןופ טךעקיג דימו םסאה .ןרא;ןצנאג
 :זנואיחיוא ־טסאה את םאמ םעכ םער ןירעטש ראפ שסלאז גוא ןרעק קירוצ זנוא
 "יוא תאצ ןייד ןעהיצ קד ךיז םעזי .זגרא ףיוא ןניעצ 'גיבייא ןער וטבעת םלי־לה (0
 גידעגעל רעדיוו זנוא טסעוו אוד זא ןייז ךאר שעמ ףוס רד ראוו רפ "ל.י (0 :גיבייא
 דזת ךיא 'טעב םורד יע״י (") :ףליה ןייד טיט ןעייר? י|י.ז טעמ קלאפ ןייד בוא ןכאט
 ךיא ^ (־)':ןבעג זנוא וטסלא; ףליח ןיד גוא ־וקיתראנינ ןייל ץזייוו זנוא שסלאז
 םידישח ענייז וצ ינוא קלאפ ןייז וצ םולש ץרית טוש ר? .ןירייר שוט שאנ םאמ רעה
 ןעגניירב וצטאגאייב טנעהאנזיא ךאזאךוי(י) :ןניוניז טינ רעמ ןיוש ןרעמ ייזנוא
 זלעוורימ זאי־״׳״זזדנאלרזנואןיא דובכ ןעת ןכאמ וצ .עגימכראפ עןייז וצ ףליזד
 טעמיט״רישכעריג ןאש ןלעןו ריט זא .טאנ ןופ דסח רד ףכית ןטוק טעמ חקא ןלייד
 ןייז 'שעוו טלעוו רעד ףיוא ת^א ייש ןיי1 טעוי ם? זא -־״<(־<):ףכית םולש רעד קוק
 טעמ דרע רזנוא נוא םשונ ץבעג ךיוא טעמ טאנ " (יי) :לטיה ןופ טייקיטבערינ לק

 ענייז ןאס לאז עא םיא ראב ןייב לאז טייקנטכערינ םאר ?יי (ד :טבורפ ריא ן*ען
 ־ ר^ת י י • געוו ןיבבער םעל ץא ץיג וצ טייש
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 ופ יעיבר םויל םי להת

 ךדבע עשת ינא דיסה יכ ישפנ הרסש ב :ינא
 ךיילא יפ ינדא יננה ג :ךילא חטובה תלא התא

 | 17 •י • *7 ־: 1־• ז | 17 •• ־־ ן•• ־ <*,- 7* ד

 ךילא יכ ךדבע שפנ חמש י :םויה לכ ארקא
 ברו חלסו בוט ינדא התא יכ -י :אשא ישפנ ינדא
 הבישקהו יתלפת יי הניזאה י :ךיא־רק לכל דסח

 ז ו־|ן־: *יז• : ז8 ז ן• ־: ־ י־; :| ז :ן 7 17

 :יננעת יכ ךארקא יתרצ םויב י :יתונותת לוקב
 לכ ־ ־־ ףישעמכ תאו יניא םיהלאב ףומ־כ ן-א "
 ־ינדא ךינפל ווהתשר ואובי תישע רשא םיוג
 תואלפנ״השעו התא'לתנ יכ::ךמשל תבכר
 ךלהא ךכרד יי ינרוה אי :ז ךדבל םתלא התא
 ינדא ךרוא בי :ךמיש האריל יבבל דחו ךתמאב
 יכ גי' :םלועל ךמיש הדבכאו יבבל לכב תלא
 4 היתחת י5^£נ תליבחו ילע ל1ח3 לוחסח

 ושק3'ם־צי־ו?תדמ יל? י ומק םדז םיחולא יי
 ■ץכ ךיא םוראוו רימ רעפטנע הלפת ץימ וצ רע יוא ןייד טא;גיינ .יייל הלפח (א)ופ
 !דיקר ץיא ןיכ ךיא רייוו בייל'ןיימ טיה חי־* (נ) :ינע ןייא איוו גינעט רעט;וא
 ךימ גילעזטייל ינעי (נ) :ריד ןיא ךיד טרעקז רפ טאוו .טא;ןיימ וד , טכענק ןייד ףיקהו
 ןייד ןופ בייל םאד איירפ רעד ״*׳ (י)':גאמ ןיצגא;א ןפוד ךיד איט ךיא לייוו טאנ
 גוא"טונ טקב טא;וד םוראוו ינ(ח) :בייל ןיימ ריד וצ ןיגארט אוט ךיא לייוו טכע;ק

 *ונדאר (ו) :ךיד ןפור טאוו עלא וצ דאניג ליפ טסוט גוא חורב*? יד ףיוא לחומ טקב
 םער ןיא םומ(.) :טעבינעניימ ןופ לוק םעד םענ ראפ גוא הלפת ןיימ טאנ םענ ראפ
 רימ טסעוו וד זא חוטב ןיב ךיא לייונ ןפור ךיד ךיא אוט גגייא ירימ זיא םע זא גאק
 8מיב אוד איוי "וזא למיה ןופ םירש ך ןשיווצ רנייא אקנ זיא םע חא (״):ןרעיפטנע
 רקלעפ עלאי־(־) :עניידאיון קרעוו עכילרדנואוו עכלעזא אטיג זיא םע נוא!טא;
 ןאק ןא דובכ ןלעוו גוא טאנ ריד רפ ןיקוב ךיז קוקק ןלעוו ןפאשב טסאה אוד טאוו
 -נדי.י (אי) :,רדבואוו ןיילא טסוט טא;אוד גוא םיורנ טקב אוד ןעד ינ (י) :ןמא;ןייד וצ
 ךיא חאה ז״ה גיגייא • ״טא טימ ןיי;ן;אק,לאי 'ךיא געדי ןטבער קד טאנ רימ׳זייוו
 ןיימ טיס ץביול טא;קמ ךיד לעמ ךיא וי" (יי) :ןעמאנ ןייד ראפ ןבאה ארימ לאז
 שסאהאוד >־(*) :גיבייא ןעמאנ ןייד וצ ןאטןא דובכ לעוו ךיא נוא ןצלאה קנא;
 טאנ ־יי* (יי) :םנהינ ןופ בייל.קמ ןעוויג ליצמ טטאה נוא דאני;םיור; 'ןאטיג דימ
 ןבאה טייל עקראטש ןופ עדנייממא בוא ןנאטשינ ףיוא רימ ףיוא ןענייז עגיליווטוט
 ; ץקא ע־ועייז'ץגע'קט;א ןאק;טינ אייז ןבאה מ?לאם ץיד נ1א בייל ןיימ טרענכ

 תתאו
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 חפ זפ ופ יעיבר םויל םילחת

 םו!דך לא ינדא התאו י0 :םדגנל ףוטש אלו ישפנ
 יננהו ילא הנפ^תמאו דסח ברו םיפא ךרא הנחו
 השע יי :ךתמא ןבלי העידוהו ךדבעל ךזע הער
 יי התא יכ ושביו יאנש ואריו הבוטל תוא ימע

 :ינתמחנו ינתרש
 ¬ו¬ז : ־ ־ : •1־ :־־־:

 : שדקינד תיב ןיא ץנאז איג םיא קוריב דסימ ךלמה דוד םאה ר־.םזם קר

 :ערק יררהב ותדסי רדנ׳ רומזמ חרר ינבל א יפ
 :בקעי תונכשמ לכמ ןויצ ירעש יי בהא ב
 ריכזא י :הלס םיזרלאה ריע ךב רבדמ תודבכנ נ
 הז שוכ םע רוצו תשלפ הנה יעריל לבבו בהר

 אוהו הב דלי שיאו שיא רמאי ןויצלו ׳י :םש דל 1
 דלי הז "םימע בותכב רפסי :י י :ןוילע הננוכי
 :ךב יניעמ לכ םיללחכ םירשו י :הלס' םש

 |ז ־7 : *־ 7 ג : * 7 : 7 1•.• 7
 :תולג ןיא ןדפילינ קבאה לאר6ף סאוו תורצ עסידרנ איד ףייא ם־אלקינ םדלוי רוםזס םער ןיא

 ינבל רומזמ ריש א חפ ׳יי ק
 דדלא יי ב :יחרזאה
 - ״.״: 1: • ז: ׳; ז

 גוא ןלאצ ןיל טסרעגנייל רד גוא טאג רעגימןאב רד ןייא טסיב טאג וד גוא ■יתאו (*>
 ץד בל •ךימ םערא$ רעד נוא ריפ יצ ךיד רעק ־יגפ ("פ) :תמא גואדסח ליפ טסומ
 טיפ אוט ׳ישל (זי) :"טסנל ןייד ןופ ןוז םעד וצ ףלעה נוא טנענק ןייד וצ טייקראטש
 ןרעווטפעשרפ ןלעוו גוא טנייפ עניימ ןהעז ןלעוו ןייז טוג ריפ לאז םע ןכייצא רימ

 " :טסיירטי;ךיפ גוא ןפלא׳רי;ןא גיבייא ןופ ריפ טסאה םאנ את םוראוו
 ןויצ תעב ענילייה יד ןופ בירל אל ןמחו זיא רומ.זפ ןיפ דוסי רד .חיק ינבל׳ססזפ־•
 ןופ גגואור ערא ןופ ןויצ ןופ ץרעיוט איד רביל טאה טאג עי* 00:םיל^ורן גוא
 ת טסדעוו םורד דייר עכילדעה ןויצ ריד ןיא טעריג טיועוו םע ליידו תיינננ (נ) :בק^!־
 ןלאז אייז תומוא ל ןנאמ רד 'אוט ךיא יינזא (י) :גיבייא ףיוא טאט$ סטא$ ןפוריב ןא
 :ןויצ ןיא ץואוויג ןראביתיא רגיזאדרד ןנאז טערו טאנ גוא ןויצ ץיק.ןנניירב קוי ך*
 ןטראד זיא םאוו שטנעמ רעדעי ןופ הייושבא קעוו טנאזיג טעוו ןויצ"וצ נוא'חי*לי (ח)
 טעוו ר? ןעדי ןלייצ טעוו טאנ יי (י) :ךיוה ןויצ ןמיירב ןא טעוו טאנ גוא ץלאווג ןראיז^
 גיבייא ןופ .ןויצ ץא ןראוויג ץראביג זיא רד ץגאז טעוו גוא רעקלעפ אלןיביילש
 ןעמ איוו וזא ןעגניז לארשי ל ץלעוו לאמטפגעד בוא (0 :ריפ וצ אל ןירעהי>׳
 :טאג רל ץא ראנ זי״אתובשחפ עניימ׳עלא ןלאז ןלעוו גוא ךילפייפ טימ םיליפא
 ץיפ זיא םאור טא;יי (ב) :לוק ךיוהא טיפ תלחמ רמז ילכ םעד ףלא .ריש (א)חפ
 :רל רפ ןל לל$חפ ךיא אוט ם^אג רד אייב גוא גאט ןצןא^א ךיא טעב רקלעה

 אבה
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 ץיס־־(י) :גנאזיגןייו?וצרעיוא ןייד גיי;! .הלפת ץימ רידרפ ןמוקלאז םע ״״(נ)
 ץיג וצ טנהעניג ןבאה ןבעל ןיימ ןופ געט יד נוא םמנעלש טימ ןראיוויג טאז זייא בייל
 ןבראשזניג ןנייז םאוו'ןשטגעמ ך טימ ןראוויג ט?יכעךיג ןיב ךיא יתבשחנ (ה) " בתג ןיא
 טליייתג ןי$ ךיא םיתהב (ו) :טינ חכ ןייק_ טאה םאוו ז^טנעמא איוו ןלאווי^ ןיב ךיא•
 טאוו בורג ןיא ןגיל םאוו ענעגאל# רד יך איוו .איירפ'ןנייז םאוו םיתמ יד ןשיווצ־
 :טלעוו רד ןופ ןטינ2* רפ טכאמ ןייד ךרוד ןנייז נוא ןבעל םוצ טינ ייז טסקניידיג ויז
 רעל ןיא ם>ינלעטםג'יפ רעד ןיא .בורנ ןט^רעטנוא ןיא ןאטג ךימ טסאה וד ינתש (!)
 ץלניא ענייד עלא טימ נוא ץלאצ ןייד טנהעליג ןא זיא רימ ףיוא ילע (ח) :שינעפיט
 עניימ ןלעטייוו רעל טכאמיג טסאה אוד תקחרה (ם) גידנעט^ טגינייפיג יקמ וטסאה־
 ןםאלם> ראפ ןיב ךיא .ןגיוא עריעייז ןיא סואימ טכאמיג '־!ןימ טסאה .רימ ןופ דניילפ
 דקל אומ ךיא .טייקפילא ןופ ןלעיורט טומ גי1א ןיימ יניע (י) :ןייג סיורא טינ ןאןלנוא
 םיתמלה (אי) :ןטעבוצ דנעה עניימ ריליוצ ןמיירפש רפ אוט ךיא".גאטעלאןפורטאג

 ןיימ^ ףיוא ענבלאט^ייג יד ןער ןלעוו .רדנואוו עגייל טייל עטיוט וצ ןאמ ןער וטסעוז
 טייקיטפאהראוויןייד .דסח ןייד רב(ר ןיא ןלעוו טלייצ רד ןער טעוו ■ייאעה (בי) :ןביא ךיד־
 בורג ןירטסניפ ןיא רדנואוו ענייד ןרעוו טפואוויג ןעיו טעוו עייי׳י 'גי) :טי־וט םעל ךא!
 ןעיירז? טאג יריד וצ ךאר וט ךיא גוא ינאי (יי):רנןק_ןטפיוו םער ןיא טייקנט^ערינ ןייד גוא

 ג*<
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 טפ חפ יעיבר םויל םילחת

 ףינורח ורבע ילע יי : הנופא ףיטא יתאשנ
 ופיקה'םויה :לב םימכ ינובס " :ינוצרתסצ ףיתועב

 ו >ש> ^-)!-^■11^11 !ו 1 טי :דחי ילע
 ד\ 2 ״־- *•״ד •• • 17 ״ ד | : 1־ : • ־י 1? - *
 :אובל דיתעל דוד תיב תוכלמ ףיוא הלשת ןי'א זיא ר^יזמ סעד ץא

 םלוע יי ירפה ב :יחרזאה ןתיאל ליבשמ א טפ
 יב ג :יפב ףתנומא עידוא רדו רדל הרישא
 ףסנומא ןבויו םימש הנבי דסח םלוע יתרמא
 רודל יתעבשנ יריחבל תירב יתרכ י :םדב
 רודו רדל'יתינבו הערז ןיכא םלוע דע ׳י :ידבע
 ףהנומא ףאילףאלפ םימש ורויו י :הלס האסכ
 המד.מ ףרעו קחשב ימ יכ י :םישדק להקב
 הבר םישדק רוסינ ץרענ לא יי :םילא ינבב ייל
 ףומכ ימ תואבצ יהלא יי*:ויביבס לכ לע ארונו
 לשומ התא י :ףיתוביבפ ףתנומאו היז ןיסה
 שאג *םומ םאמ רפ חפל (*):ןטוקראן> רת הלפת ץימ טוט ןגראמ אדפ עלא גוא
 ןאמ ורא ןייא ןיב ךיא יני (״־):רדנ ןופ םיגפ ןייד ןגראב רפ טשומ .בייל ץימ ןייאר רפ
 ילי (ת) :ןקערש ןיא ץכ גוא טנרא$ ןייד גארט ךיא .'ןא טניגוי ןופ ןגנא; רפ ץכ גוא
 ךימ ץבאה שינעקערש רד ענייד .ןענ־ואצ םירג עגייו ןראפינ ריגיא ןנייז ריט ףיוא
 ייז .גאט ץענא;א רעסאוו איוו טליגניריג םתא ךימ ןבאה יי1י** (") :ןטי;ש רפ
 ריס ןיפ ץועםיימ רד טכיאמיג טהאה וד ׳עחיה (םי7 :טלעגןיריג םתא עלא ךיש ןבאה
 :שיתעששגיפ רד ץא 'ןעייטש אייז יוו ךיילב ןנייז דניירפ עגייש .ןלעחגא גוא דןיירפא
 גיבייא ךיא רעיו ]אטיב טאה טאג טאוו לשח םעד ףמא ־י" (נ) :׳טי ליכשמ (״)טפ
 :טייהראוו ןייד ןיי_ז גןידומ ליימ ןיימ טימ ךיא לעיו *תיביג קילטיא וצ .ןגץז
 טעוי לטיה רד גגאל איוו .גיבייא ףיוא ןרעמ טיוביג טעוו דאגיג םטאג גאז ךיא ינ (!)
 חדיב חרוכ באה ךיא -"ינ (ינ :אייז ץא טייקיטפאהראוו ןייד ןשיירב ןא וטסעוו ץיט#
 :דלז ט?ענןכ ץימ וצ ץלאמשיב באה ךיא .תוכלמ ןטלימתעםיוא ןיימ טימ ןעומג
 ןופ לוטש ןייד גוא הכולמ רד וצ רדניק.עגייו ץטידבגא ךיא ילעמ גיבייא זיב יי (")
 ןופ םיכאלמ יד ייייי (י) :ןמוק יטעמ חישמ זא גיבייא"ףיוא טיוביג 'ךיא באה 'הכולמ
 •-י (0:גגולמאז ןייא ןגילייה םער ןיא טייהראוו ןייד ךיוא רדגואוו ע;ייד ןכימ ליסי.ל
 וצ ןימ ךיילג לאז רע .טאג רד יצ קיילג ךיז ראז רע זא למיה ץא אד ןעד זיא רעמ
 ליפ ץפ ג;ולמא!ראפ רעד ץא קואטשיזיא טא;לא (") :םיכאלמ עלא ן#יווץ טאג
 עלא רעביא טא;" (") :םייא סורא םאמ םיכאלמ עלא ףיוא גישכלאפ בוא םיכאלמ

 :ריד םתא זיא טייסךאו!ןיד בוא טאג רעקראששא אח איד זיא רעמ ןראןלעה



 טפ יעיבר םויל םילהת

 התא אי :םרבשת התא וילג אושב םיה תואגב
 :ךיביא תרזפ רזע עורזב1 בהר ללחכ תאכד
 התא האלמו לבת ץרא ךל הא םימש ךל =י
 ןומרחו רובת םתארב התא ןימיו ןופצ גי :םתדסי
 ך־ת'זעת הרובג םע עורז ךלדי :וננרי ךמשב
 דסח ךאסכ ןובמ טפשמו'קדצ יט :ךנימי םורת
 הימרזו דל־די'םמו יד*א יי :הינפ ומדריי ־המא•
 םזה לכ ןוליגי ךמשב יי :ןובלחו ךינפ רואב יי
 התא ומזע תראפת יכ ״ :ומורי ךתקדצבו
 שודקלו וננגמ ייל יכ טי :וננרק םורת ךנוצרבו
 רמאתו ךדסהל ןוזחב תרבד זא כ :ונכלמ ^רשי
 :םעמ רתב יתומירה רובג לע רזע יתיוש
 :ויתרשמ ישרק ןמשב ידבע דוד יתאצמ י אב

 אל גכ :ונצמאת יעורז ףא ומע"ןוכת יד רשא בב
 ץבייסלע ץל;ניא ענייז זא .שמ םעך ןופ טייקסיורג םעד ןיא טסגימלעוויג אוד ח"• (י>
 איד םןעגאלשרעדא איוו ןסיוטש וצ טסאה אודחתא(אי) :גירעדינאייזוטסכאמיקץ
 לסיח רעד ךל (בל :טקיפ ענייד םיירפש וצ וטסאה םערא זקראטש ץיד״טימ .םירצמ
 דגור^יג יד וטקאה ג;וליפךע ריא גוא טלעוו יד .ץיד ךירא זיא דרע איד גוא ןייד יזיז*
 גרעב ייווצ יד ןופ יקוה יל ן'געוו.ןפאשב וטסאה טיד םורד םימ ןופצ ח" (*):טגיטסעפ
 םימ םערא רד זיא ריל וצ ול (יי) :ןמאנ ןייד וצ רדנואוו איד ףיואיןגנין טייל יד ןעומ
 :ךאה עטכער ןיידףיוא טסבייה גואדנאה עקעליןייד טסקדאטשיוד .טייקראטש■
 ץועדעפ תמא טימ דסח רד .י טפשמ גוא טייק.יטכעךיג ףיוא טוייטש לומש ןייד קי* (ים>
 .טאג וצ ךיז ןטבעהב וצ ;סייוו ייז סאוו קלאפ םעד לואוו ירמא (*)":ריד רפ ןמויק וצ ךיז
 ףליה רד טיס ומעב (ח) :ריד ןופ טמוק םאוו ףליה ןופ טכיל רד טימ ןייכ ןלאז ייז טאג
 אייז ןלאז טייקימקעריג ןייד טימ ני'א גאט ןצנאגא ןעיירפ יזיז יי] ןלאז ןמאנ ןייד ןופ
 ןייל טימ גוא וטקיב טייקראטש רעייז ןופ טייקנייש םאדיכ >) :ןרעוו ןביוהיגףיוא
 רעמוא זיא טאג וצ ;עד ינ (םי) :םייקנטלעוויג רזניא ןביוהיג ףיוא טןעוו גנוגיליווב
 םסאה אוד זא לאמטסגעד זא (ב) :גיגעק רזנוא לארשי ןופ ןגילייה םוצ גואגנוצישב.
 דול וצ ןבעגיג באה ךיא ט^אזיג איבנה לאומש וצ וטסאה ךלמא רפ טבלאזיג דוד
 ץפ ץמרייוו רד סיוא ןייא ןייביוהיג ףיוא םיא באה ךיא טייקנטלעוויג גוא ודכ ךלמה
 םבלאמ םיא באה ךיא םאר דוד טקעגק ןיימ ןגופיג באה ךיא *חאמ (אב) :קלאפ םעה
 *יצ םיא טימ טיירביג זא ייי_ז טעווידנאה ןיימ״סאוו ישא (בר) :לייא ןגילייה ץימ טימי

 ן״פלעה ־ : 1 ״ ״ * ־ 1 1 ־
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 םילהת

 יתותכו יכ :וננעי,אל הלוע ןבו וב ביוא אישי
 ידסחו יתנומאו הכ ן ףוגא י ויאנשמו וירצ וינפמ

 ודיי םיב יתמשו ט ן ונרה םורת ימשבו ומע
 התא יבא ינארקי אוה ס :ונימי תורהנבו

 ןוילע והנתא רוכב ינא ףא חכ :יתעושי רוצו
 יתירבו ידסח ול רמשא םלועל טכ :ץלא יכלמל
 :םימש יוביכ ואסכו וערז דעל יתמשו ל :ול תנמאנ

 ■ ןץ ץ ••• • 7 * * ~ { •י ן•• ••• 00

 :ןוכלי אל יטפשמבו יתרות וינב ובזעי םא אל
 יתדקפו גל :ורמשי אל יתוצמו וללחי יתקר םא בל
 ריפא אל ירסחו.יל :םנוע םיעגנבו םעשפ טבשב
 יתירב ללחא אל ׳יל :יתנומאב רקשא אלו ומעמ
 ישדקב יתעבשנ תחא יל :הנשא אל יתפש אצומו
 ואסכו י היהי' םלועל וערז ייל :י בזכא דודל7 םא
 קחשב דעו םלוע י ןובי הריב יל :ידגנ שמשכ
 טינ םיא טעוו דעיש רעד יל (ע) :ןקראטש םיא טעוו םערא ןיי© ךיוא םיא ן$לעה
 אוצ לעוו ייא נו'א •תיחני(ינ) :ןיגינ״פ טינ םיאטעוועטיך רעד נוא דלע^ ןייק_ ןענא©
 ןיי3 •תני־׳יו (ה־) :ץחאמ ךיא לעוי דניי8 ענייזנוארע^ידיילב עןייז םייא ראפ ןסיוט#
 ךרעיו ןביוה רד טעוו ןמאנ ןיימ ךריד גוא םיא טימ ןייז טעוו דסח ןייש גוא טייהראוו
 •עייג םאוו יל ףייא טייק״יטלעוומ ןייז ןאט לעוו ךיא נ1א •ת־־שי (יב) :טייקיטלעוויג ןייז
 ופח טאנךימ טעוו רע "׳יי("):טנאה עטכער ןייז ןבייט יד ףיוא גוא םימי יד ףיוא
 י בוא ף" (*־):זטסיב ףליה ןיימ ץפ טייקראטש יל נוא טאנ ןיימ . רטאפ ןיימ םשיכ וד
 חעד ןופ םיכלמ עלא וצ ןט?׳רבייא ןייא .ןטצלעץיא ר? םיא ןבאמ דעוו ךיא ךיוא
 םויקא טעוו תירביןיימ נוא'דאנינ ןיימ ןטיה םיאךיא לעוו גיבייא סליזל(") :טדעוו
 ןייז נו"א ןטלאוד 'רעל רעלגיק ענייז גיבייא ףיוא דעוו ליא גוא '׳־־־׳י (ל) :םיא וצ ןבאה

 רדניק ענייז זא רעבא "(אל) :ןייטש טעוו טלעוו יד ליפיוו גנאל וזא ןייז טעוו לוטש ^ ^ ^ ^ ^ # 0 \ 4 ^44 ^44 4^ 44 4444 4•^ £ 4 ^ 444 4 4 4 4 4 4 4 4 444 4 4^*444 44*^4!
 ביוא סא (בל) :ץיגטינ אייז ןילעוו םיטפשמ עגיימ ;יא גוא הרות ןיימ ןיזאל רפ ןלעוו
 לעוו יחדקשי ;גל) :ןמיה טינ יי)ןלעוו תוצמ עגיימ גוא ןכעווש רפ ייז ןלעוו םיקוח עניימ
 םיעגנ טימ גוא טורא טימ ןפארטש ייז לעוו ךיא גרא הלודג יד ןירענימ יי!ןופ ךיא

 ראפ טינ דסח ץימ ךיא רעוו ןיגעוו טסעךןופ רעבא ייסחי (יל) :תורבע ע־רעייז רפ
 ןיימ טימ ןעיייג חיטבמ םיא באה ךיא סאוו ץשלעפ טינ לעוו גוא םיאי ןופ ןועטש

 םיורא באה ךיא סאוו גוא ןבעווש רפ טינ ךיא לערו תידב ץימ בוא אל (הל) :םייהראוו
 ןראוושג ךיא באה לאמ ןייא "יי (יל) :ןייז הנשמ טינ ךיא דעוו ןצפעל עגיימ טימ טיערג

 * זיא
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 טפ יעיבר םויל םילהת

 םאמחו תזלבז התאו ־ל :הלס ןמאנ
 1$}ח ףדב? תירונ הנרראנ ־ :ףקשמ םע
 וירצבמ תמש ויתרדנלכ ?וצרפ *:ורזנ ץראל

 הפרח היה ךרד ירבע לכ והסש במ :התחמ
 ן ויב* לכ תדמשה וירצ ןימי תומירה *:וינכשל
 :המחלמב ותמקה אלו וברח רוצ בישת ףא ימ

 ד ד ג • ־ 1 " ־: : * :־ ז . 1

 : התרגמ ואסכו ורהטמ תבשה ׳ימ
 :הלס השוב וילע תימעה וימולע ימי תרצקה ט
 :ךתמח שא ומב רעבת חצנל רתסת יי המ דע ימ
 ינב לכי תארב אוש המ לע דלח המ ינא רכז חמ
 ושפנ טלמי תומ הארי אלו היחי רבנ ימ ^ :םדא

 • • • • • ן•#

 דרא םינשארה ךידסח היא נ ן הלס לואש דימ
 תפרח ינדא רכז א/' :ךתנומאב דודל תעבשנ

 : ז ־ד_:_) וד ז ♦.דד• • ז: ז : 1־ : •

 -ךלערו רדניק.עןיי!יייי (יל) :ןשלעפ ףלטה דמ וצ לעוו יקא ביוא טייקילייה ץימ ץא
 ״־־ (ייל) :ריס ןינעקשנא ץז יד איוו גייזייא ףיוא ןייז טעוו לוטש ץיז בוא גיגייא ןיד
 גוא גיבייא ףיוא טיירכנ ןא ןייז רלניק ענייז ןדעוו רזא גיבייא ףייוא זיא הנ;ל יד איון
 יד זא טאנ אוד נוא .ית״י (טל) :גיבייא ףיוא חוד? עשביילגב זיא הנ^ל רד טיס ץז יד
 .?סואימ ראפ םיא םסאה נוא ץאל רפ םיא ושסאהיטגידניזיג ןבאה דול )יפ רלניה
 ערעשש ר? שסאה וד לחי.■" :ם) :ןטבלאזינ ץיד קעןכ'ןראצ שימ ןדואוויג לופ ששיב אוד
 :דלע רל וצ ןיורק ןייז ט׳ועווש רפ שסאה וד .דרמה דוד שנענה ןייד ןופ תירב םעד
 -וסנושסעפ ענייז ןעארב וצ ש:אה וד .קמאצ ענייז ערא קארב וצ םשאה וד ׳"י־ (*)
 זיא רע. .געוו םער אייב ץלאפינ ןניי! טאוו יד ערא ןשארשינ םיא ןינאה ייז״־(נפ)
 ■עשכער יד ןביוהינ ףיוא שסאה וד חז־ייה (מ) :םיניש ענייזיוצ גנורעשסעלא ןראו וי נ

 ףיוא ןעיו יו• (יי־) :דניי5 עגייז עלא טיירפ רד םסא? וד !רעגידיילב ענייז ןוט דנאה
 טכאהגוא רעשניהא שרעק.יג םוא טרא? שיא *םאה הראשןעווינזיאדרעוושץיז
 ןופ טרעשש ראפ םיא םסאה אוד תנשה'(״0):המחרמ רד ןיא ןייטש שכאסיג טינ םיא
 שסאה אוד תיזק.י (יס) :דרע רעד וצ ןלאש טכאמיג 'וטטאה רוטש ןייז ינוא החלצמ ןיי!

 דיב יי (״>) נ ה#וב שימ טליקיווינ סורא שיא םסאה נו*א געט עגנוי ענייזיטצריסיג
 וייא? וייד • גיבייא ףיוא זנוא ץפ םינפ ןייד ןיגראב ראפ טאנ וטסעוו ינגאל איוו
 דאנ ןעי זיא טאוו ןטכארט אוט גוא קניידינ דןיא י־י (״־):רעייפא איוו ןעגערב טוט
 ׳ייא זיא לעיי ־>>(>■־):ןשטנעס עלא ןפאשב טסיז םוא ושסאה םאוו ריוא טרעוו יד
 ךיכאס לאי רע .טיוט םעד ןהעז טס לאז רע ינוא ץבעל ץביילב לא!רע שטגעשא
 ״׳־״־״* י״״י טאנ ןנייז ואוו ״•״(י) :בור;םעל ןופ גיב״א ףיוא ביירןיי!ןני4א

 םידסח
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 צ ספ יעיבר םויל םילחת

 ־שא ע :םימע םיבר לב יקיחב דראש ד
 תובקע ופדר ־^׳א " ךיביוא .

 ןמאו,ןמא םלוע1? : ךחב ״
 יעיבר ישימח םויל רפס

 !םלוע םער ףיוא הואנב ן*םלאה םינ עד לאז 8יםמזם רער זא דסזמ סיורג ןידייר םוש דזגזס דעי

 העמ ינדא םיהלאה שיא השמל הלפת א צ טי םיי
 םידד ם^ב ב :דדו רדב ונל תייההתא

 התא םלוע דע םלועמו לבתו ץרא ללוחתו תל
 ינב ובוש רמאתו אכד דע שונא בשת ג .♦ לא
 יב למתא םויב י ־היניעב םינש הלא יכ י :םדא

 ן : |מ - : ן ן־ ז | ד וד : .דד

 .׳י ־־:־ ויהי הנש םתמרז ה ן הלילב הרומשאו רבעי
 לחו ץיצי ךרבב י :ףלהי ריצחכ ךרבב

 • ן▼ • • 1 • ך• 4 "■ • ן• •ן • • •• •׳. :ונלהבנ התמהבו הפאב ונילכ יכ י :שבד ללומי

 :היינפ רואמל'ונמלע הדגנל וניתינוע התש ח
 1 ■־• ז_: 8 י • -ז 1 1•• ז -

 קמיילי•? יייי (״) 5 טייה־ואוו ןייד טימ ךלמה דוד וצ ןראוושיג טטאה אוד טאוו םילשח
 םיוש ןיימ ץא גארט יקא םאור םאד .לארשןיטנענק ענייד ןופ ג ;ורעטסעל׳סד םיאג
 םאד טרעטסעליג טאנ ךיד ןבאה דניימ ענייד םאמ יש" (״):רעקיעפ ליפ ןופ דנ אש
 דייני (!0:טינ טמוק ודיש!? נוא טמאז ראפ ט־ועוו״טאוו םעד ןופטעפשינ ץבאה איין

 :ראוו זיא םאד גיבייא טאנ זיא טביולינ
 .ןעוע;ללוחמ ןאמ רעכילטע;רעד ועבר חשמ טאה טחומימ ך ״״י הלפת 00 צ
 ■־־יט (ג) :תורוד עלא ןיא זבלא וצ ןיזעוויג וטסיב גנוצישבא ינוא גנוניואווא ,טא;

 גוא טקמסעפ ד ערגי ג טינ ־ףאנ זיא טלעוו רעד טימ ירק איד גוא תעב איד ייא•
 אוד במת (ג) :טאנ רעקראמשא'וטסיב גיבייאיזיב גיבייא ןופ גוא ןראמיג ןפאשב
 רע חב םיא ףיוא טטגניירב'אוד טאוו םירוסי תמחמ ןישטנעמ םעד םוא םסרעק
 רע זא ־י (י) :תורבע 'ערעייא ףיוא הנושת טוט טיכגאז אוד גוא ןסיוטש רפ טרעוז
 גאט רגיטכענא איוו ףיילג ץשטנעמ םעד ייב ייז ןנייז ראיטניזיוט ןבעל וליפא לא•
 ןופ גנופיול םאד ■"*י!(י)':טנאנרעד ןופ לייטא איוו גוא ןגנאגיג קעווא זיא טאוד
 :זארגא איוו ףיז רע טיינאב אירפ רד ןיא .ףאלש ;ופ םולחא יוו וזא זיא ןבעל רעייז־
 ףיוא*טסייה םד טנאנ רדףיוא רבא ףיז טיינאב נוא רע טצארפש ירפ רד ןיא (י>
 בוא ץואצ ןייד תמחמ טנעיל.יפ ןלאוו ןניי[ רימ ־נ 0):טראד רפ דע טרעוו רמלע רד
 ןאטינ ןבאה ריט טאוו 'תורבע עךזנוא ״ז* (ח) :ןקארש רעד ץואצ םירנ ןיח תמחמ־■
 אידוטסוטגגושבןאטיגןבאה״רימ"טאוו תורבעעניליוהרפ ערזנוא וליפא דיזמ^

 ךייא



 אצ צ ישימח םויל םילחת
4* 
 :הגד ומכ ונינש ונילכ ךתרכעכ ונפ ונימי,לכ יכ ־ 1 ♦
 תרובגב םאו !־עש םיעבש םהב וניתונש ישי י
 :הפפנו שיח ז}יכ ןואו למע םכתד! הנש םינומש
 תונמל ב־ :ךתרכפ ךתאריכו ך־א זע ערז ימ״
 רע ל הבוש ־־ :המביל בבל איבנו עדת ןכ יסיע
 ך־סח ךלבב ונעבש יי :ךרבע לע םתעדו יתע
 תומיכ ונחמש " :ונימי,לכב החמשנו הננרנו
 ךרבע לא 'הארי *:הער,וניאר,תונש ונתינע
 יכיא םעני יהר 'יי :םהימ לע לחותו לןלעפ
 השעמו ונילע הננוכ וניר השעמו ונילע וניהלא

 :והננוכ ונירי
 ן סעזבזאש עלא ןז• םצישיא! ןתייי ץםלאה שאג קא ץיוסאזי *ךסאד סנאו רינוס ־־*י

 רסא ב: רתסב בשיאאצ ■י ♦ירר^יזרי■ יידדדד 6^רדדו ת,■רדרדו ■רדדיר א !.*יד
 את יכ ג :וב חטבא דדלא יתדוצמו יסחמ ייל

 • ־־:••״ _ *.*:*• ־ז : * : ־־ וז -

 געט עיינוא ערא_־נ (ם) :ייז_ ר? זנוא ןלאצב וצ םינפ ןייד ןופ םביל םער רפ ןאמ ךיוא
 ערזנוא״זא ןעוויג םרוג ןבאה תורבע ערזנוא .;ראצ ןייד טימ רא;ןגנאנינ קעווא ן;ייז
 ערזלוא ןופ געט איד י־י (י) :טראווא םיתא טער ןעמ איוו ויא קעווינ ראנ ןלאז קאי
 ראיי גיצכא רע םבעל ע5טב קראטש זיא שטנעמ רד זא נוא רא,י גיצעביז ןנייז קאי
 ראפ ךיינ קעוו ייז םוראוו םכערמוא גוא טייקרימ רא$ זיא טפאשלעה רעייז נוא
 טסיב אוד טאוו ף״יוא ןזניוו ןאק״רעוו ־־ ("י) :טלעוו רד ןופ קעווא ןעילפ'גוא ןסינש
 קד איוו .ריד רפ ןבאה ארומ ןלאל רימ ןופ רך 'ןמת ןיז ןלאז רימ זא זגורב קראטש
 ראצ םד ךאנ ""־ל (נ>) :קאצ ןייל זנוא ןופ ןליוה ראפ ויא וזא ןליוה רפ זיא טכראפ
 ןצראה רעזנוא ןיא ןגניירכ ןיאז רימ םאר ץעקעלעכ זגוא וטסלאז געט ערזנוא ןופ
 סנארט בוא .ןתאצ וטטיעוו גנאל איוו זיכ קאצ ןייד ןופ פא ירעק,״* (,> :המכח
 ןיכאש זנוא וטסלאז ארפ רד ןיא עלא י"־־׳ (ת :םכעגק עגייל ףיוא הכשחמ עטונ#
 יעי־ע (*)':געט 'ערזנוא עלא ןיא ןעיירפ דקל גוא קגנייז רימ ןלעוו דאניג קד טימ טא!
 ראי ליפיוו גוא טגינייפיג זערא טסיאה ודי געט ליפיוו ןעיירפ רד ליפ וזא זנוא םסלאז וד
 מא'טכענק עניידוצ ץרעוו קעזינ ןלאז קרעוו עקלה״י("):זייב ןהעזיג ןיאה ירימ
 םד זנוא ףיוא ןייז לאל םע ■"י(׳■) :טיךננייש ץר ;ךעוד ןהעזינ לאזרדגיק ערעייז ףיוא
 זןוא ףיוא ןטייככ ןאיוטטלאז טנעה עריזנוא ןופ'קלעוו ר ינוא טאנ רזנוא ןופ טיייהטך
 :'ןילאש ןייק.ץפערטטינלאז םע ןטיירבנא ומסראז טנעה ערזנואןופקרע־וורגוא

 םסנירעל נוא טא;ןטש־ובייא ןופ שינעגראברעפ ןיא טציז טאוו וד .בשוי (״)אצ
 טאנ זא ריל ךיא גאז י" (נ) :וטוקגיטכעג ןגיטיכעשלא ןופ ןמאש ןיא גוא הרוח
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 אצ ישימח םויל םילחת

 :םיא ץא רקז רעביז ראפ ךיא טאוו טאנ ץימ .גנוטטעפ ןיימ גוא רציטיאב ןיימ זיא
 :םכערב וצ טאוו דראמ ןופ גוא ןדגיןגידנעיכיורטשא ןופ ןייז ליצמ ךיד טעוו רע •נ 0)
 ךיז וטטעוו ןלגילפ 'עעיז רטנוא נוא' .ןקעדאב ךיד ךז טער לגילפ ןייז טיט "י״■*״ (י)
 ץיק.טסעוו אוד אל (ה) :טייהלאוו ןייז ןייז ריד טעוו ריצנאפא נוא,ד־לזעא • ןציטיאב
 ראפ יני־(י) :גאט אייב טהילפ טאוו לייפא ןופ .טכאניייב טכלאפ ןופ ןבאה אלומ
 ץבעל עשטאח ל*י <0:גאט ןטימ ןיא תנלה טאוו רעטטניפ רד ץא טייג טאוו טטעפ
 רבא 'דנאה'עטכער ץיד ןופ טעזיוט ןהעציגוא טיניזיוט ץלאפ ןלעוו דגאה עקניל 'ןייד
 םיעישל איד אייוו ]העז וטמעוו ןגיוא עקד טימ רוג קי (״):ןנהענינ טיג טעו;'ריד וצ
 טאג'ץטשרעבייא םעל גנוצי^ב ץימ זיא טא{ ןגאז טטעוו אוד י־ (ם) :טלאצב ןלעוו

 גאי?א גוא זייב ןייק.ןפגחט טי;רך וצ ךיז םעויו אל (י) :געניראוו ןייד ןכאמ וטטעוו
 ץלעפב םיכאלמ ענייזטעוו רע סוראו;־־(") :טלעציכ ץידץא ןענהעניג טיג םעויו
 ץגארט דק אייז ןלעוו טגעה ערגןייז ףלא ל,(בי> :ןגעוו עקר עלא ןיא ןימיה וצ ךיד
 גכא־טיא גוא ביילא ףיוא לע (־>):ץימשא ןא טיפ עגייד ןגאלש פא טמ ךיז לאז טע
 ץא טסולגיג טאה רע לייוו טאג טגאז '־־ (י־)' :ןטערט וטטעוו בייל ןעגנ ויא ףיוא'גוא
 :ןמאנ ןיימ טנאקלע טאה רנן לייט 'ןקלאטטי םיא לעיוו ךיא .'ןטעך םיאי ךיא לעו) ריס
 טימ ךיא לעיי הרצא ןיא .ץלע פטנע םיאי ךיא לעיו ןפח רימטעוו רע זא ־"ע• (*>
 :ץלהע םיא גואידד^ רד ןופ קיהיצטיוא םיא לעיי ךיא .םיא ןיד וצ ליצמ ןיד םיא
 : ףלדו ןיימ ץזייוו םייא יערו גוא 'םא!ןיכאמ םיא ךיא לעט געט עג;אל טימ דייי (״>
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 בצ ישימח םויל םילחת
 :אבל דיתעל סיקידצ קערכ^סערקטמא •©ה םלוע ןופ םתר דו&־ס *עד

 ייל תודוהל בוט'ב :תבשה םויל ריש רומזמ א
 רדסה רקבב דיגהל ג ן ןוילע י רמשל רמזלו
 ילע לבנ ילעו רושע ילע י :תולילב התנומאו

 •• . •• ־ד ־ ז •• ד . ־ 1 : * *.־: *.*

 ישעמב דו לעפב יי ינתחמש ה ?ויגה
 " ־ : 1*•.*^: ז : ד: • 1־ : ־ •

 ׳זז• 'י*5 י י• •ן •* יקנע דאה נ ךישעמ ןלדנ המי :ןנרא ךיד
 אל ליסכו עדי.אל רעב שיא

 לב וציציו בשע ומב םיעשר חרפב ח :תאז תא ו_7י
 םלעל םורמ התאו ם :דע ידע םדמשחל ןוא ילנעפ
 ודבאי ריביא ז.דנה יכ יי ריביא הנה ייכ י :ן

 כ םיארנ םרתו אי :ןוא ילעפ לב ודרפתי
 בי :ןנער ןמשב יתלב

 חרפי רמתכ קידצ גי :ינזא הנעמשת םיערמ ילע
 תורצחל תיב ינ םילותש יי :הנשל ןונבלב זראכ
 םוא ןע;?ד םיא ןלאז םיול איד זא ץואווינ טכאן?יג זיא רומזמ רעד .רומזמ (יי)בצ
 רטשרבייא ןמא;ןייל וצ ןעגניז וצ גוא טאנ וצ ןביול וצ טונ זיא ם5ן בי־ (נ) :תב$
 **'(יו :טכאנ עלא טייהראוויןייד גוא דסח ןייד אירפ עלא ןלייצ רד וצ ייייל 0):םאנ

 םעל טימי ןעגניז ץלעוו ירימ .לליפ# ףיוא גוא םענורט# ןהעצ ןופ רמז ילכא ףוא
 קרעוו ידי טימ 'טיירפרד ןימ םסאה טאנ ת ליד ינ סינ :ףראהא 'טימ ןלפט׳ נוא ליומ
 ׳*(י)':ריד וצ ןגמ'ןיא לעית דנעה ע;ייד ןופ קרעת איל'ןנעיו ןופ .םיסנ עניי־ד ןופ
 "יי <0:ףיט רעייז ןנייז תובש׳חמ ענייד .טא;ריד ןופ קרעוו ידי ןנייז םיורנ ־ונמיז איוו
 איל םאת םד חירמ ("נ :טינ םאד טייטזע רפ ראנא גוא טינ םע סייוו םינעמ רערעלא
 בוא םכערמוא ץקרעוו םאת עדא ןיצארפטי ןעוט םע נ1א זארנ איוו ןעילב םיעטיך
 םלעיו ירד ףיוא םיקנזמ עפינ ליסיב רעיל ףיוא ייז ןלאצ? וצ ריאנ זיא החלצה ןגאה
 :א ;ה םלוע ץיק.ן3אה טינ ןלאז 'אייז גיבייא ףיוא ןדעת טגיליט רפ ןלא;אייז נוא
 טאנ ןיד 'ןבאה םאת טינייפ ע;ייל יי (י) :גיבייא ףיוא ןיוה טסיב טאנ וד גוא ח״״ (פ>
 :ץרעוו טיירפם׳ וצ ןלעת'םכעךמוא ןקירעוו םאת יל עלא .ןדעת ןראלרפ ןלעת טנייפ
 - םאר הרדא ןופ רעמעה יד איוו ץועוו םכיוה רד םערו טפאש״יעה זיימ רגא םיחי (אי)
 ןהעזםעיה ביוא ץימ ינוא םבתי(בי) :לייא ץטעפ טימ ןדעמ טרימשיג"טעוויפא£ץיס
 תיוא יעייטש טאוו םיעשר ד !א .םטכעלש ןהעז ריס ןא ןליוו טאוו יד ןא םטכעלש
 איוו ןעילב םעור קידצ רד קי*" (ע) :הלפס רעייז ןדעה ןרעיוא עגיימ ןלעוו ףי^א רדמ
 איד םיליתש (די) :ןקקאוו םיורג רע םערו דלאוו ןיא םיוב ןנעטא איוו .םיוב למייסא
 איי1 ןלעוו םא;רזנוא־ןוס ןפי^ד ךץא'.זיוהםזןא;ץא טץ;אלפי;ןייז ןלעוו םידמול
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 דצ גצ בצ ישימח םויל םילחת
 םינשד הבישב זובוני דוע י־י :וחירפי.וניהלא
 אלו ירוצ"יי רשי יב י דיגהל יט :ויהי םיננע־ף

 :וב התלוע
 ז 11 :־•

 • ניגםי *ג תז,םהלם ףי"* גוא חיש&נה ת4.םי ףי1א ןעי*ג 'ק רימזס תג ס*ד*מם איד גיו ר*נום

 הא רזאתה זע יי שבל שבל'תואג דולמ'יי א גצ
 זאמ ףאיסכ ןוכנ ב :טומת לב לבת ןוכת
 תורהנ ואשנ י;תורהנ ואשנ ג :התא םלועמ
 םיבר םימי תולקמ י :םיכד תורהנ ואשי םלוק

 ךיתידע -י :יי םורמב רידא םי ירבשמ'םירידא
 :םימ:ך־ראל י:שרק הואנ ףתיבל ידאק ונמאנ
 אשנה ב :עיפוה תומקנ לא::תומקנ לא א דצ
 יתמ דע ג :םיאג לע לומג בשה ץראה טפש
 ורבדי ועיבי י :וזלעי םיעישר יתמ ־דעיי םיעשר
 ואכדי י:המע ה :חא ילעפ לכ תמאתי קתע
 :והצרי םימותיו וגרהי.רגו הנמלא י :ונעי ףתלסנו
 ניהקאהגייווצ גוא טעפ .רטלע רד ףיוא ;גארפ טנורפ ךאנ ןלעוו ייז ייי (י■) :ןעהילב
 טכער זיא טא} רעזנוא זא ןנילטיא וצ ןרעמ טנאזינטעוו'םע ייעיל (*):ןייז ייז ןלעו)

 ::הלוע ץיק.םיא ;יא אד טיניזיא םע נוא רעקראפש ץימ זיא רע .גיטראפ
 ן$ יזיז טאה םאנ .טייקסיורגט־יילק;;ןא יןיז טאהנוא טניניקינ טאה טא;.יי (*)גצ
 ןא םלעמ איל טאה נוא'חיב 'טיט טריטראגיג סורא גוא טי־יקראשש טיט טריילקייג
 ןופ לוטש ןייד םיירביג ןא זיא םע הנינ (נ) :;ט׳מילג םיוא טיג וןיז לאו איז זא םיחבט
 ךיוא וטסיב טלעוו איל ןפאשב טסאה וד רע־דייא .יןראוויג ןפאשב זיא םלעמ יד "טייע
 ףיוא ןבאה ןינייט איד .טאנ ,ןיביוהיג חיוא דקז ןבאה ץעיימ איל יי"" 0):ץזעווינ
 רעמ רבא "ייקס (י) :ןידניא ערעיי] ןביוהינ ףיוא ןבאה ןכייט ד • דוק רעייז ןיויוהיג
 םדקראטש זיא ם.י םעל'ןופ ןלניא יל ןופ גוא רסאמ עקראטוק יד ןופ לוק םעל ;ופ
 ן$ייז הלואג רד ףיוא שעניגייצב ענייד -,־תיי? (.י) :לטיה ןיא םצי;םאמ טא} ןופ לוק
 םעוו ק-מהיב רד ,טאנ .טייקלייה םאד ןייש ןייז טעמ זיוה ץייד וצ .םיביילג? ר?יין

 :ץרעוו בורח טינ טעמ גוא געט עקנאל'ףיוא ץרעמ טיוביג
 8םלאז אוד םאנ המקנ לעבא טסייו אוד םאמ'טאקדןלמה דוד טגאז .לא (*)דצ
 דעק /זיביוה דד רעמ םלעמ רד ןופ טפוש ת *־עי (נ) :תומדנ ענייד ןקעלפטנא
 זינ "• םאנ י־ (ג)':ריד ןגעקטנא הואנ לעב יןיז ןמלאה םאמ ך וצ גנולאצאבא םוא
 :;?יירפ םיעוקר איל ךיז ןלעמ גנאל אידד תב .ןרעווינ םיעיןלו איד 'ןלעמ גקאל אי1ן
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 דצ ישימח םויל םילחת
 יטיבה :בקעעהלא קנע אלו .ךח הארי אל ורמאי־ ד

 ןזא עטנה ט־5:וליבשת יתמ םיליסכו םעב םירעב
 םייוגר6יה י :טיבי.'אלה ןיע רצי םא עמשי אלה
 תובטרומ עדי י;אי :תעד םדא דמלמה חיכוי אלה
 ונרסית רשא רבגה ירשא ע :לבה המה יכ םדא

 ח.* : - ג 7 ^ 7 17 •• : •; וז 1 וי• *ז1

 ער ימימ ול טיקשהל גי :ונךמלת דןתרותמו ז־ד
 ומע יי שטי אל יכ יי :תחש עשרל הרעי דע

 * - *ז: • • ־וז ^ ז ז 1 ן דז•

 טפשמ בוטל קדצ דע יב יט :בזע; _
 ימ םיערמ םע יל םוקי ימ יט :בל ירשי לכ וידואו
 _ — • • ץ ןץ>• •• ץ• •• 1 ••ןך׳־ •• -• ן • ••-ןי• טעמכ יל התרזע יי ילול יי תא ילעפ םע יל בציתי

 ילגר הטמ יתרמא םא חי :ישפנ המוד הנכש
 זץמוחנתיבךרב'יפערש ברבטי :ינדעסי:;ףדמח
 למע רש תות אסכ ףרבחלה כ :ישפנ ועשעש;
 :םכערמוא ןעומ סאוו ך עלא קסיר י[יז ןלעוו .ןכאז עכיורג ןלייר ןלעוו נוא יעיב• (י>
 ץי# .ימלא (י) :ץןינייפ ייז ןעומ ברא ןייד גוא ןפיוטש וצ קלאפ ןייד ןעוט אייז ־קע (ר)
 ןיגאז ייז בוא ייסאיי (י) :ץדראמ יי!ןעומ םימוחל גוא ןענגרה יי!ןעומ רגא טימ הנמלא
 ןופ ןיראנ ריא ימ (ח) :טיןפאד םייסש רפ ביקגק ןופ םאנ רד גוא טינ םד טהעזי טא;
 םאור 'טא; רעד עסיעי (ם) :ןרעוו גולקג ריא טעוו ןעוו ןילא;ריא גוא טייטש ראפ קלאפ
 ןיגיוא איל טפא^ב םא;זא /םיוויצ ןאל רע םרעה ראוו ראפ ןרעיוא עלא טצנאלפ
 םעוו ןדייה איד םפארטשיג םאה םאוו רד יסיי-י (י) :םיוריג ןאד ־ש טהעז ןטייל ןופ
 יי(*) :לכשןשטנעס םעד ךאל טנידעל ר? .ןפארטשןיוא םיעשראיד"יארוב ר?
 םעל ליואוו יי^ (ב•) :םייקשיראנ ;ןייז אייז זא ןשטנעמ ןופ תובבחמ יד סייוו טא;
 הרות ןייד ןופ ןכדעל םיא וטפכאס םעד ןךוד םיא םפפא־וטש טאג וד סאוו ןשטנעס
 ןהעז לאז רע םגהי; םעל ןופ ליטש םיא ןכאמ וצ טיקשהל'(גי) :י ;אט הבושת לאז רע זא
 םיןמעוו םא;יכ (יי) :םיאץאןלאפ ןיידא טעוו עשר רד איוו בורג ןופ גנובאר;ך
 ןע;ניירב טוט רע יכ (*):ןזאל רא!> טיג רע טעוו ברא ןייז גוא קלאפ ןייז ןזאלרע
 םכערןבאהעלאןלעוו םעד ןא;גוא ן־ועווםיקידצ ולעיו יי!זיכ ןרוי יל ףיוא םירוסי
 סייטש רעוונוא םיעשר יל ןגעק ףליה וצ רימטייטש רעווימ(") :רצרעה עגיטרא*!
 רדכ קוויג״טין טלאוו טאן זא יליל (מ) :טכעךסוא ןקרעוו םאוו יד ןגעק ףליהוצ ריס
 שי• (״):רבק.ןיא למש בייל ןייה טעוריג טיייצ רניילקא ןיא ןיוש םלאיוו ףלדו וצ
 דסח ץיד ןיס טאה ןיל'א$םוצ טנעהאנ זיאסופ ןייס זאטניימיג ןיוש באה ןיא קוו
 תומחנ ענייד ןעוט רעצ ןופ תובשחס ליפ באה ןיא זא ב^יג (םי) :טנהעליג רעטנוא
 םאוו יל ןטפעהב ריד וצ ןעד ןיז ןאק וינח,י (כ) :בייל ץימ ןעייר? רד םיאיכנ ידןופ

 אוצ
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 .דצ דצ ישימח םויל םילחת

 :ועיגרי.יקנ םחדו קידצ ש$נ לע ורוג:אנ ן קח ילע
 בשר ע :יסחמ רוצל דדלאו בגשמל יל יי דדר בכ
 •• • • * • • • ץ ץ * ץ • ץ •• 0 •• םתימצי םתימצי םתערבו םנוא יתא 7'םהילע

 ♦ ונדדלא יי
♦ 

 המדקנ ב :ונעשי רוצל העירנייל הנתנ ובל א הצ
 יי לודג לא יכ ג :ול עירנ תורמזב הדותב וינפ
 /יז: ז •" ן• ז י • : • * *1 ; : זז

 ףרחמ ודיב רשא י :םדרלא לכ לע לודג ךלמו
 אוהו םיה ול רשא ׳י :ול םידד תופעותו ץרא
 הערכנו הוחתשנ ו:אב י :ורצי וידי תשביו'והשע
 םע ונחנאו וניהלא את יכ ז :ונשע יי ינפל הכרבנ
 לא ח :י ועמשת ולקב םא םויה ודי ]אצו ותיערמ
 :רבדמב הסמ םויכ הבירמכ םכבבל ושקת

• 1 # • • • • • ^ • * • * < 

 :ילעפ ואר םג ינונחב םכיתובא יגוסב רשא מ
 בבל יעת םע רמאו רחביטוקא הנש 'םיעברא י

 ▼ _ _*_•_| ^^ 9_ ו 1 ״

 אייז ודיני (אכ) :ץעמג םד טאזןש ןא טכערמוא ןעוט םאוו .טיילעמירא ידןכערבוצ
 אייז ןכאמ טולב ןייר נוא םיא ןנגרה וצ קידצ םע־ז ;ופ בייל םעד ףיוא ןייא ךיז ןלמאז
 רימ"זיא טאנ ץיס גוא טייקראטשא וצ ריס וצ ןעודיו זיא טא; רבא יחד (ע) :גידלוש
 דד?ןבאהייז׳שאווטכערמוא'םעדי ץועקמוא טעוו טאנ נוא בשיו (ע) :גנוצישבא ןעוון

 :ןידיינש ראפ טאל רעזנוא אייז לאז זייב רעייז טיס גוא ייז ףיוא ןאט טלאווי;'
 ןקראטש7 רעזנוא וצ'ןלאש ןלעוו רימ .טא;וצ ןגגיז ןלעוו ריס טמוק .'וכל (א)הצ
 ןימחו גנאזיג טיס .ביולא טיס םיא רפ ןעמוק ראפ ןלער) רימ ■ימיקנ (נ) :רפלעה
 רעביא ךלמ רעסיורגא גוא םאנ רסיורגא זיא טאנ םוראוו יכ (נ) :םיא וצ ןלאש ריס
 עכיוה איד בוא רלע רד ןופ גנוטחאפ יד זיא דגאה ןיי1 ןיא י״י (י) :םיכאלס עלא
 איד נוא טבאמץי םיא טאה רענוא ם!רעד זיא םיאוצ ישא (ה) :םיאוצ קיז גרעב

 ראפ ץגיינ ינוא ןקרב ךיז ריסאל טסוק י*" (י) :ןפא#ב טנעה עגייז ןבאה שגעקירס
 רזנוא זיא רע םוראוו •כ (!):ןפא׳שבזנוא טאה םאוו טאג רפ׳ןעינק ךיז ריסאל .טאג
 שאוו ףאש ענייז ןעבייז רימ גוא זנוא 'טעדייוו רע ם׳אוו קלאע ןייז יקיז ריס גיא טא;
 לוק׳ןייז ןרעה וצ טעוו ריא זא ןייז שע ןעק גאמ ןגיטגייה םעד יקוא ,זנוא טריפ רגן
 אייב יוו וזא רצלעה ערעייא ןכאמ טראה׳טי;םלאזריא לא (ח) :חוצס'ע;ייז:ןאטוצ
 ןרט״לע ערעייא סאוו ־"־א(") :רבךסרד ןיא הסמיטרא םעד ייב יונ }זא .הבירמיס
 ןהעזי;ןבאה אייז ךיוא ןעון טבורפגךיס ןבאה אייז'.טבורפי;ןטלאד ךיס ןבאה
 םעד טיס טגירקי;ךדכ ךיא באה רא;גד רע פ םיעברא (י) :םירצמ ןיא קרעוו ענייס
 םךעק;ג פא זייא ץראה רעיי] םאור קלאפא ןעקיז איי] זא טגאזייג באה ךיא גוא 'רוד

 'זיפ'
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 וצ הצ ישימח םויל םילחת

 יתעבשנ רשא אי :יכךד ועד,אל םהו.םה
 י 7 יתחונמ לא ןואבי םא

 תיש ב :ץראה לכ ייל וריש שדח ריש יא וריש א וצ
 תפס ג :ותעושי םויל םוימ ורשב ומש1 וכרב י;ל
 יי לודג יכ י :ויתואלפנ םימעה לכב'תובכ םרגב
 לכ יכ ׳י :םיהלא לכ לע אוה ארונ דאמ ללהמו
 רדהו דוה י :השע םימש יי םילילא םימעה יתלא
 תוחפשמ ייל ובה י :ושדהמב תראפתו זע וינפל

7X5^ "זן : • : •.״••/ ז • 2 י } • • 

 ומש דובכ יק ובה ח :זעו דובכ יד ובר םימע
 ידי ווחתשה ט :ויתורצחל ואבוי .החנמ ואש
 תמא יי :ץראה לכ וינפמ וליח שדקי תרדהב
 םימע ןיד טומת לב לבת ןובס ףא לןלמ ר םרגב

 םערי ץראה לגתו םימשה וחמשי אי :םירשימב
 וננרי זא י וב רשאי לכו ידש זלעי בי :ואלמו םיה

 : -: ז * •; ך ז : *ז ־־:־־־ : 7-

 :ןגעוו עטוג עגיימ ןכיוו טלאוויג טי;טלא? ץבאה אייז גוא געוו ןימכער םער ןופ
 ןקוק ןיעו;אייז ביוא ץרא? ןיימ ץא ץראוושיג ךיא באה םער ןי;עוו גוא ישא (אל

 :לארשי ץרא גגואור ץימ ץא
 עלא ריא טאג וצ טגעז .העושי.רעד ףיוא גנאזי;עיי;א טאג וצ םגניז וריש (א)וצ
 גאמ עלא .ןמאנ ץיז טביול גוא טאג וצ טגניז יייש (נ) :טלעוו רד ףיוא ן;יי]סאוו
 ןשיווצ .רוב? ןייז רקלעפ את ןשיווצ טלייצ ר־ד יי״ (נ) :ףליה עיינ ןייז רשבמ טייז
 רעייז'גוא םיור;זיא טאג םוראוו ינ (י)רעךנואוו ענייז טליי? רעד רקלעפ עלא■
 את ןופ רטעג עלא םוראד יכ (״):םיכאלמ ערא ףיואיגימכראפ זיאי רע7 טביוליג
 זיא טייקגייש י" (י) :למיזד םעד ץ״נאשיב טאה טא; רבא .טשינ ראג ןנייז ןתייה
 ץפ תוח§שמ ריא יעי (ז) :ק״מהב ןייז ץא זיא׳טייקעיש גוא טייקראט# .םיא ר$
 םאג וצ טיג יעי (ח) :טייקרא^ש גוא דוב? טאג וצ טיג ,טאג וצ טיג רעקלעפ איל
 ריא טימ טמוק גוא החעהא טגארמ .ןעמאג ןייז וצ יואר זיא םע איוו טייקכילרעה
 ריא םיא ר5 טרעטיצ גוא קדכהב ץא טאג וצ ךייא טקוב "יתשה (מ) :ןפייה ענייז ץא.
 ת טאה רע ךל$א זיא טא;זא רקלעפ יד ןשיווצ טגאז י־"* (י) :דרע רד ןופ רע^יז
 הכעד ןייא טימ רקלעפת טפשמ רע בוא ןקנאוו טינ לאז איז טצעזיג טסעפ טלעוו.
 את םימ 'ם!רד .ןעיירפ ךיז !לעיו דיג? רד טימ למיה ד י״־שי (..י) :םפשמ ןגיטראע
 זיא ןעניר־ז סאוו ץלא גוא דלעפ םאד ייליי (ע) :ןעמרוטש ץלעוו םנ ןיא ןענייז םאון
 דלאונ ןופ רעמיוב ת ץלעת ןעו?וק טעוו חיש9 זא לא? םסנעד .ןעיירןנ ךיז ןילעוז
 * ךייא
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 זצ וצ ישימ,ד םויל םילהת

 ץראה טפשל אב יכ אב יכ יי ינפל צעלי>
 ותנומאב םימעו הדצב לבת טפשי

 יי א זצ נ םוי
 י••

 וחמשי
 ז ז 1:

 ואסבהבמ טפשמו הדצ ויביבס לפרעו
 : • ו : ד 2 •1 *ד > • : •; ז ך-

 ד ד וסרב וריאה י

 וסמנ
 • ץ ^ • 1^•• •• . ץ ץ • טהלתו יולת'וינפל

 לזד/־ור
 ,!־.ז ־ 1• * 1 ■;וז ז ד 1 ־ך •• : ״ • א*: ..... םימשה ודיגה י :ץראה לכ הדא ינפלמ יי ינפלמ

 לכ ושבי י :ודובכ םימעה לכ וארו וקדצ
 ן ז > • ״* > ך ־ ־ די ן > 7 *: 1*

 ו קצ הטשתו העטש יי
 זרמ ל? לע זילע'י "יא יכ ־ :*ץט#מ
 ער ואנש יי יבהא י :םיהלא לכ לע תילענ דאמ
 רוא אי :םליצי םיעשר דימ "וידיסח תושפנ רמש
 וחמש בי ן החמש בל ירשילו'קידצל ע ר ז

 :ושרה רכזל ודוהו ייב מ
 רעל ןיפ רע?'! איד ןימפשמ ןעמוקי;זיא רע.לייוו שא;ראפ •נ* (מ) :ק;גין ץוא
 ןמ?שמ רעטעו; רעקלעפנוא טייק_יטכעריג טיט טלעוו את ןטפשמ טעוו רע .דך!ן

 :טייקלמפאזתאוו ןייז טימ
 .דרע ך ןעיר? דןין שעוו העולמ םטא;ןדעו;טן־עלפטנא טעוו םע זא ולמ יי(.)זצ

 גוא 'ץקלאוו 1־־ (־) :םי.םעד ןופ ןלזניא יל ץוא ;עיז םאיוו ד ןעיילפ ךד ןלעוו םע
 נוא טייןמטבערי;טיט טייךביג;א ןייז טעוו לוטטי ןייז .םיא סורא ץיז םעוו ליבע;

 :רנידיילב ע;ייז םורא ןרעקאלפ טעוו םע גוא םיא רפ ןיי;טעוו רעייפ ־׳. (נ) :טפשמ
 איל ןהעז טעוו דרע ך זא .'טלעוו רצנ א נ דד ףיוא ןשנ״י ןלעוו ןצילב ענייז זו-״יי <•0

 רע םקאונ איוווזא ץי;וצ ןלעווגךעב'יד "יי (י) :ןרעוו םלעטיצ רד איז טעוו ןצילב
 ץלעוו ילימד םעד ןופ םיכאלמ ד יי־*י (י) :טלעוו רענא;רדיןופ ררעה םד רפ טאנ

 ק עד טאוו עלא ימי (0 :דובכ ץיז ןהעז ץלעו; עלא גוא טייקנמנערי;ץיז ןלייצ רן
 םמעש ראפ ץלעו; רעטע; ע;'יטשי; ערעייז טיימ ךד ןעמילאע גוא רדליב עודייה
 איז טעוו ץרעה טעוי ןויצ זא ימ* (") :םיא וצ ןיקוב ץז ץלעוו רעטעג עלא .ןרעת
 אודסאוו טפשמ ןייל ןי;עוו ןעיירפ ץוא ץז ןלער הדוהי ןופ רפרעדייל .ןעיירפץז
 .טלעןו רענאנ רד ץוא רטשרעביוא ץיא םסיע טא;וד םוראוו ־־ (פ) :ןאעיג טםא,ל
 טא;ןופ רעבאה ביל ריא ימיי• (י) :םיכאלט עלא ףיוא טכייהרע רע.יי1 טםי3 אוד
 רד ץפ .םיליהח עקיז ןופ רעןייל יל םיה טא;םודאו;זייב ;ע,וט םארו יל טןח'ין םאק
 טנאה
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 םצ חצ ישימח םויל םילחת
 השע תואלפנ יכ שדח ריש ייל וריש רומזמ א חצ
 יי'עירת ב :ושדק זעורת ונדפי ול העישוה
 ודסח רכז ג :ותקדצ הלג םיוגד יניעל ותעושי
 תא ץרא 1יספא לכ ואר לארשל תיבל'ותנומאו
 וננרו וחצפ ץראה לכ ייל ועירה י :וניהלא תעושי

 :הרמז לוקו רונכב רונכב יא ורמז יי :ורמזו
 :: ךלמה ינפל ועירה ךפוש לוקו תורצצחבי
 ואחמי תורהנ ח:הב יבשיו לבת ואלמו םיה םערי י
 טפישל אב1 יכ יי 1ינפל ט :'וננרי'םירה דחי ףכ

 :םירשיסב םימעו קרצב לבת טפשי ץראה
 טונת םיבורכ בשי םימע וזגרי רלמ יי אי טצ
 לכ לע את י םרו !

 ; *ז | ג .צ; | >?ז1 ד

 לתנ למש ודוי ־:םימעה
 קילצ םעד וצ טייזי^ זיא טכיל ןייא יי• (״):ןפער אייז רע טופ םיעשר יד ןופ שנאה
 ךייא טיירפ " (ע) :ריירפ טיירביג ןא זיא רעיזרע״ה ע^יטלאקסנער איד וצ בוא
 ריא זא טביול :וא טאנ ןיא ךייא טלעביז ראפ ריא טאוו סעד םימ םיקידצ ריא

 :ןעמ א;ןענילייה ןייז טנאמ רעד
 ץי1 ׳רעדןואוו ןאטינטאה רע סוראמ גנאח; עי'י;א טאנ וצ םמיז .רומזמ ססחצ
 טאנ טאל רעילפ ־•יי" (נ) :םערא רעגילייה ןייז בוא םיא טפלעה ד;אה עטקער
 רקיע? ערא רפ טקעלפטנא רע טאה םנייה .העוטל יד םיאיבנ יד ךרוד ןפיו וי טזאלינ
 זיוה םער וצ טייהראוו בוא דסח ןייז טקניידי; טאה םאג י־'.(!):טייקיטיערי;ןייז
 רזנוא ןופ ףליח יד ןהעזיק ןבאה טרעוו קע ץא ןנייז םאמ ערא .לארשי "יד רפ דניזינ
 גוא ליומ רעייא טניפע .םלעמ רנה ןופ ערא ריא םאנ וצ'ןייאש טופ י־י^י (יז :טאנ
 :גנאזיג ןופ לוקא גוא לידי?א טיט .לדיקא טימ טא;וצ טגגיז יי־י (״ז :טאנ וצ םגניז
 רעי טאוו טאנ רפ ןלאש ריא טלאזרפוש ןופ לוקא טימ בוא ןטייהחט טימ תור־ר־חב (ו)

 .ןעמרוטש טעמ ןידנאה ראפ חא םיא ץא םאמ םער טיט םי רעד ־״י• <0:ךלמא חא
 ןלעמ ןיבייה יד ׳יייהנ (״):ןעטלוטש ךיוא ץלעמ ץעיז ריא ןיא סאמ יד גוא םלעמ יב
 רלנאנב גךעב עלא .ריירפ !ינעמ ןידניא איד טימ טןמיה םאר דנעה איד טימ:ןיעאפ

 ץ&פשמ ןעמנקיג חא רע ליימ טאנ ראפ ץיז טעמ החמש איד י־ל (ם) :ןענעז ןילעוו
 םיה רעקיעפ גוא טייקמכעריג טימ טרעוו איל ץהפשה טעוו רע .םלעמ איל
 :טפשמ ןעןיטראפטכערא.

 איי ףיוא טציז םאמ טאג ראפ .ןרעטיצ רקלעפ 'איל 'ןלעמ טגיניה טאנ ול־ יי 00 טצ
 חא רע ןויצ ויא גנוניואמ ץי1 םאמ טאנ י (נ) :ןעיב םלעמ יד ךיז טעמ םיבורב

 םיחנ ד י *
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 ישימח םויל םילחת

 םירשימ תננוכ התא בהא טפשמ זעו
 ^ ^ ^ י . .. .   .

 שמ
 יי
 מ

1 

 תישע התא בקעוב הקדצו טפשמ
 ו שודק וילגר םדהל ווהתשהוועהלא

 לא םיארק ומש יארקב לאדכשי 'וינהכב ןרהאו
 המש ם,־וילא '־וברי ןנע דומעב י :םנעי.אוהו י
 לא םתינע התא וניהלא ע ״ • וסל ןתנ קדו ויתדע
 יי וממור ם :םתולילע לע םקנו םהל תרד אושנ
 :ייטיהלא : שודק יכ ושחק רהל ווסתשהו טיוקלא

 :החמש סיס תיישה קער אי צ ןך*כגמ איד רעד סוס ריסזמ רעד

 ץראה לכ ייל ועירה הדותל רומזמ א
 יי יכ ועד ג :הננרב וינפל ואב החמשב יי תא
 :מותיערמ
 ודוה הלחהב ויתורצמ ה־התכ " :
 רד דעו ודסח םלועל יי בוט יכ ־י :ומש וכרב ול

 :ותנומא רדו
• ## 

 ןעמאנ ןייד וצ ןביול ןלעוו ערא ייי■ (נ) :רקלעפ ערא ףיוא ןביוה רעד זיא גוא םיורנ
 םנח וצ זיא טייק״־ןאטש םד נו'א "׳י (י) :רקטבראפ שיורגא זיא טאנ רגילייה רד לייונ
 איזיסאוו הרות יד טיירבי;ןא טםאהוד.טפשמ'ןכ?עראןאם וצ ביל טאה סאמ דןל9
 וציןבעגי;ןענייז םאמ דייר עקעערינ עריא נוא םיטפשמ עריא .גיס־ואפ טכער זיא
 לעמעש"םוצ ־ןייא טקוב נוא טא;ךנוא טבייה רד י־־־" (׳י):ןאמנ םד וטסאה בקגןי
 ענייז ןעוויג יןאד ןעגיייז ןרהא גוא השמ י־" (י) :גילייה זיא רע ליידו םיפי עגיי] ןופ
 םאנ וצ ן?ור ןגעלפ יי] .ןמאינ ןייז ןיפת םאמ ד ןשייו? לאומש נוא רעניד עטסער;
 וצ לייז ןיגידנעקלאווא טימ ןעמוק טנעלפ רע יי״נ (0:ןרעפטנע ייז טנעיופ רע נוא
 וצ ןבעניג טאה רע ס׳אוו ץעיינ םאך גרא הלות ןיי] םיהינ ןבאה ייי ליידו אייי טיק ןדייל
 טסנעלפ םאנ ת נ'וא ןרעקטינע גילנעטש יי] טסנעלפ טא;ךנוא וד ץוא ןעמ " (ח):ך
 רע טאה ןנעמ טסעד ןופ גוא הלפת רן}ייז תקחמ חורבןז ערעייז ןילוי יד ןיי] לחומ
 טאה ר5ן ליימ לאומש גוא ה?ירמ ימ אייב קרעמ ערעייז ףיוא ןיזעוויג םקונ ־ץז
 דחיא טסוב בוא טא;רעזנוא טבייה רע־ז "־־יי (־>):ןעומ;דןירלמ טי; רעדניק עניי!

 :גילייה זיא טאנ רעזנוא םתאמ גראכ קליה ןיי] וצ
 םלעמ עצנאג ריא .הדות ןב־קא ייב ט;אזי;ןעמ טאה רומז;מ םער .רומזמ (״)ק
 ייי (!):ג;אזי;םימ םיאי ראפ טמוק .ריירפ טימ טא;טניד יימ (!):טאנ וצ טלאש
 טא;וצ גוא ןפאשב זג־א טאהירע .טלעוו רצנאנ רד ףיוא רעהא זיאטא;זאיטסייו]
 ןרעיוט ע;ך ןיא םמוקי *י־ (י) :טעדיימ רע םאמ ףאש ענייז גוא קלאפ ץז רימ ןניד
 "טיפ
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 בק אק ישימח םויל םילחת
 :ונדד&יג דד םאה דלמה דוד דכלנחי תונדס תדדמ וחד םימדו רקד ־ודאי דיד

 יי דדל הרישא טפשמו דסח רומזמ דודל א אק
 אובת יתמ םדכת דןךדיג הליכשא ב :הרמזא
 אל ג :יתיב ברקב יבבל םתב ךלהתא ילא
 • !ץ•• ץ • •• •• • ןץ •ן • • • •• •• ן•• • • ץ יתאנש םיטס השע לעילב רבד יניע דגנל תישא

 אל ער ינממ דסי שקע בבל י : יב'קבדי אל
 הבג תימצא תוא והער רתסב ינשלמ ׳י :עדא
 ינמאנב ינימ י :לכוא אל ותא בבל בחרו םיניע

 ... .. ידמע תבשל ץרא
 רבד תמר השע יתיב ברקב בשי.אל >ינתרשי
 לק תטצא םירקבל ׳י ־ יניע יגנלחכי אל םיגלש
 :חא ילעפ לב יי ריעמ תירכהל ץוא יעשר

 !,.,וז - ״: 1 1 ז: • •• • : - : | *ז ״ :
 :תוי־־נ ץא לארשי איד רא• חלקת עגדבכראס קא חא ר־מזמ רעד

 :וחיש ךפשי יי ינפלו ךטעי יכ ינעל הלפת א בק
 •י ן ן•# • • • ןי # ן ן # ן # # לא ג :אובת ךילא יתעושו יתלפת העמש יי ב

 :ןעמאנ ןייז טשטנעב םיא וצ טביול .ביול טימ ץפיוה ענייז ןיא .הדוח ןבךקא טיט
 תורודה לב ףוס זיב גוא גיבייא ףיוא םויקא טאה דסח ןייז טונ זיא טאנ סוראמ •־ (״)

 :טייק״יטפאהראמ ןייז םויקא טאה
 אוד זא ךיא נ?יז וזא דסח ריס טימ טביט אוד זא גניז ךיא איוו וזא .דחל (א) אק
 ץינ וצ ןיגילק אוט ךיא "ל-כשא (ב1 :ךיק טספארמש ינוא טפשמ רימ ט ימ טקוט

 םע״ד טימי ןייג אומ ךיא .ריס וצ ןעטוק הדמ עטונ איד טעמ קוו געוו 'ןיצנאג ץא
 עניז״פאהילאש "ל (נ) :בוטש ןיימ ןיא ןיב ךיא ולבא ןצראה ןיימ ןופ טייקצנאג
 טומ סע טניי© ךיא באה ןכאז עטדעקיג פא .ןגיוא ענייס" ןגעקטנא טינ ךיא אוטדיי־ן
 ןופ רע זיא ץראה טמירקלאפא טאה םאמ רד על (י) :ןטפעהב טינ ראג ריו? ןיא ךיז
 רד י*לם (.י> :דניירפא רפ ימינ םיא ךיא ןעק רמבעלשא זיא םאמ רד .;אטיג פא'ריס
 .ןידיינש ראפ םיא ךיא אוט שעענראב רש ןיא רבח ןייז ףיוא ערה ןושל'טגאז םאמ
 י" (י) :ןיי!יביס טינ םיא ךיא ןאק/ךאה ץלאטשיא טאה םאמ רד נוא הואנ לעבא
 געמ ןצנאג ןיא טיינ םאמ רעד .ריס םימ ןציז ןיאז ייז םיקיר? יד וציןקוק קיוא עניימ
 ץבא!עניי״ז טומ סאמ רד בוטש ןייס ןיא ןציז טינ זאל ךיא י׳ל (י):ןענילב ךימ טוט רד
 ■־•יקנל (ח) :ןניוא ענייס רפ דנאמשב ץיק טינ םאה םניעל טער םאור ריז .תואוןר טיס
 ןופ םיעשר עלא ןליינש רפ ךיא לעמ םולשה וילע ךלסה דח טגאז איירפ רד ןיא"

 :טכערמיא ץקרעוו םאמ ח ע^א טאטש שטאג ןופ ןדיינש רפ'לעמ גוא םילעמ רך
 גוא תורצ טימ טליקימינ זיא יע זא ןאמ םויא ןייא וצ זיא הל?ת יד .הלפת (*)בס

 רא•
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 ישימח םויל םילחת

 הנזא ילא הטה יל רצ םויב ינממ ךינפ רתסת
 ׳תומצע!ימי
 יכ יבל שביו בשעכ הכוה ׳י :ורחנ ׳ דקומכ
 ימצע הקבר יתחנא לוקמ י :ימחל לכאמ יתרכש
 סוככ יתייה רבדמ תאקל יתימד י :ירשבל

 ינפמ אי :יתכסמ יכבב דקשו יתלכא םחלכ רפא
 • • : חז ד • : ־ ־ך \ • .* • 1 *7 ד •.״•־.״־־ •.* י"

 לצכ ימי בי :ינכלשתו ינתאשנ יכ תפצקו ךמעז
 בשת םלועל : התאו *־ :שביא בשעכ ינאו יוט^
 תע יכ ןויצ םחרת םוקת התא יי :רדו רדל ךרכה
 הינבא תא ךידבע וצר יכ * :דעומ אב יכ הנתל
 לכו יי םש תא םייוג וארייו :ונתי הרפע תאו

 ז : *ז: __ : * 8_!״ : זזד "■ >

 ןיימ גוא הלפת ץימ וצ רעה מא$ -י (נ) :דייר עגייז ץסיגראפ רע.טוט טאנ ראפ
 שע ןעוו .רימ ץפ ןגראב רפ טינ םיגפ ןייד טסלאז ח ל* (נ) :ןטוק ריד וצ לא;יירשינ
 דןי'ך ףויר ךיא זא ;אט םעד ץא .הלפת ץימ וצרעיוא ןייד ןנייניומפלאז גנייארדנ זיא
 םע־ז טימ ןנ^אגיג קעווא ךיג ןענייז געט עטונ עגיימ י־ (י) :ץועפטנע דקב רימ וטסלאז
 ץראה ץימ ־ימי (,י) :דנארבא איוו ןראוויינ םראל רפ ןענייז רעיגייב עגיימ גוא 'ךיור
 ןיטעג ראפ ךיא באה תאז'ןגעוו .זארגא איוו ץיאוויג ןגאיטי וצ גוא טראד רפ זיא
 ןראוויג טפעהב זיא ןיעפיז ןידע ןופ םיטש םער ןגעוו ןופ לו><־ (ינ :םיתב ןיימ ןיסעוצ
 ןיימ םימ קילק; ןראוויג ןי? ךיא •״<״ (0 :טיייקרענאז? ןופ שייילפ ץימ וצ ןייב ץימ
 ךיירנ ןראוויג ץב ךיא'.רבדמ רד ץא זיא םאוו תא,ךליגיופ םעד וצ איירשיג רעטיב
 וצ טרייאיג באה ךיא יתיקיש ;") :שינעטסיוו רד ץאיטציז טאוו'םוב ל;יופ םעדי וצ
 ל־ (6;:ךאד םעד ףיוא ןייל_א טציז םאוו ליגיופא וצ ךיידג ןיב ךיא גוא ץפיוריטנא
 רימ טימ ךיז ןעוט רעמעפטי עגיימ .דנייפ עניימ ןרעטכער ךימ ןעט גאב ןצנאנא
 םימ קנארטיג ןיימ בוא טיוירב אדו וזא ןיסעגינ ךיא גאה שא ןער ינ (•) :ץרעוושי
 רעירפ םחאווןראצ ןייד ןנעוויץפ •"ם(*>):ששימינ ךיא באה ץיווין ץימ ןופ ןרעירמ
 ע;יימ יי- (נ•) :ןפראועג פארא ךימ וטסאה םעד ךאנ גוא ןביוהי; ףיוא ךימ וטסאה
 אדו ןראווינ ט־ןאד ר9 ןיב ךיא נוא קעווא טנייינ ןטאשא אדו קעווא ןנייז געט עטוג
 נ גיבייא ףיוא זיא ןקעידנא ןייד נ1א גיבייאיטציז טאנ אוד 'רעבא (־י) :'זאריגא
 שאטש רעד רביא ןעמיראיב רד ךיז בוא ןייטש ףיוא טסלאז וד ךיד ךיא טעב ״״.'(■ח)
 םוראוו >־ (*):םייצ יד ןזןוקיג זיא םע םורא״ו;איז ןמיראב דד וצ טייצ זיא םע .ץיצ
 דרע ריא גוא םילקורי ןופ רענייטש יד ביל ןבאה גוא קלוו לארישי טכעקענייד

 י׳ואה
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 בק ישימח םדיל סילהת

 הארנ ;ןצ : המ י5 "!הליב? תא ץלאה יכלמ
 תא ,דזב אלו רערעה תלפת לא ה^פ " :ודובכב
 ארבנ םעו ןורהא רדל תאז בתכתטי * םתלפת
 םימשמ יי 'ושדק םורממ ףיקשה יבכ :ז־מ ללה;
 ינב חתפל ךקא .תקנא עמשל אנ :טיבה ץרא לא
 :םילשוריב ותלהתו יי םש ןויצב רפסל ע :התומת
 :יי תא רבעל תוכבמו ודחי םימע ץבקהב גכ
 לא ילא רמא ׳יכ :ימי רצק יחכ י־ןרדב הנע יכ
 םינפל יכ :ףיתונש םידח רודב ־םי יצחב ינלעת
 ודבאי המה מ :םימש הידי השעמו תדסי ץראה
 םפילהת שובלב ולבי דגבב םלבו דמעת התאו
 ינב טב*:ומתי.אל דלתו#' את התאו ״>:ופלסי.!

 :ןובל זמפל םערזו ונויגשי ףידבע
 עלא נוא ןע$נא; םטאנ רפ ןבאה ארומ ןלעוו רקלעפ גוא *י"'(") :ך ייב ןח שאה
 טיוביג ןבאה טעוו 'טא;זא •נ (ח) :דובכ ןייד רפ'ץטבריפ ןלעוו דר? רד ןופ םיבלמ
 רקז שאה רע "*(יחי) :דובכץיז טימ ץחיוואב טראד ןיז טעווינוא ןויפ שאטש איד

 םד בתנת (ם>) :הלפח דעייז שטעק רפ טינ טאה נ'וא*ןדניל? ןופ טעבי;םוצטרעקינ
 םעוי םאוו קלא? םד זא ךכ רוד ןטשרעטניה םוצ ןורכזיא רפ ןרעוו .ן כיר8י רפ לזמ
 םאנ .לימיהןנירייה ץי_זןופטגוישאנ םוראוו ־כ(־):טא;ןבימ יאזץועיו ןראבי;
 ןנייז םאוו איד ןופ איירוקינםאד ץעה וצ יי־־^ (״>):ידר? רד ףיוא ימיה ןופ םגול
 טלייצ רעד לאז םע ךכ ל״־ל(") :טיוט םוצ ן־זנוביג ןנייז םאוו ך ןנע?ע וצ .קנובי;
 זא טייצ רעך ןיא ץבק" (מ) :םולןלרי ץא ביול ןייז ינוא ןמאנ םטאנ ןויצ ןיא ןרעוו
 טאה רע "י (י־) :טאנ ןנך וצ קיילגיעק ני.א ןעלמאז ץא רדניאנב ןיז ןלעמ רקלעם
 ■ס" (הנ) :געט עניימ ןזעוענ רצקמ רימ רע טאה םעד טימ סכ ןיימ געוו ןיא טנינייפי;
 אוד זא ךיד ךיא טע"; 'טא;ןיימ ןאד טסיב וד הלפת ןיימ ןיא םגאזי;באה ןיא גוא
 תורודה ר; ףיוא נוא געט עבראה עניימ ןיא טלעוורעד ןופ ןאט פא טינ יקס םפלאז
 ןיטשלע םוצ טסאה אוד "**'(ינ) :ןיראי.עךעיין ץבעל םיוא ןלאז אייז ןךןיא'טעב
 םימ ןימיה ך ^•י*(") :ןלמיה איל ןנייז קרעוו עקילינוא ־הע יד שגיטסעפ דנורנינ

 אדו.ערא ןלעןו יי] גוא .ןיימ!? ןביירב שסעוו אוד רבא ץרעוו ץ!אר רפ ןיעוו דרע ירד
 :ץטיב רפ ץי1 ןלעמ נוא ןמייב רןנ ךיוטסעוו דיילקא איוו .ץעמטליופ רפ דייילקא
 ןלעמ ןרא;עניךנוא גיגייא ףיוא םויקא טאה םאווירעד טסיבטאנ ודרבאהז״י (^>
 ן?ח ןלעמ בקעיו קחצל םהרקא םבענק עעידיןופ רדניק ך ־מ (ט־) :ןזאל םיוא טי;ןיז

 :שיירןיג ןא ןיי] רך ראפ ]ילעיו רעדניק עדעיי] גוא לארשל ץךא ץא
 דזרל
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 גק ישימח םויל םילחת
 חילשיי

 םש תא יברק לכו ::תא ישפנ יכרב רתל א גק
 לכ יחכשת לאו יתא ישפנ יכרב ב :ושדק
 זיכיאולהת לכל אפרה יכנוע לכל חלפה ג :וילומג

 יכרד

 םיקושע לכל םיטפשמו :זי תוקדצ השעי
 םוחר ח :ויתולילע ׳ לארשי יינבל השמל ויכרד
 בירי חצנל אל ט ׳:דפר ברו םיפא זורא הנחו
 אלולנל השע וניאטחכ אל י :רוסי םלועל אלו

 ץראה לע םימש הבגכ יכ אי :ונילע למג וניתנועכ
 ברעממ חרזמ קז־חכ בי :ויארי לע ודסח רבג
 םינב לע בא םחרכ * :וניעשפ תא ונממ קיחרה
 יכ רוכז ונרצי עדי אוה יכ יי :ויארי לע י;םחר
 ןכ הךשה ץיצ ינ וימי, ריצחכ שונא יט :ונחנא רפע
 ענייה עלא נוא טאנ ןיבמל אוט בייל ץימ טגאזינ טאה ךלמה דוד .דודל (א)גק
 נו'א טאל ןיבמל אוט בייל ץימ יניב (נ) :ןעמאנ ןגילייה ןייז ןביול טוט םירעדי;
 ע לא ןבעג רפ טאה רגז םאוו ׳יליסה (נ) :ןנןוטלעגראפ ע!ייז עלא ןסעג רפ טינ טסלאן
 םיוא טאה רע םאוו'לאיני (י) :קניי־רקר ענייד עלא וצ טלייהיג טאה גוא הורבע ענייל
 םימ גוא םילסה םימ ןניירק ןא'טכאהיג ךידי טאה בוא ;בעל ןייד םעדי!ןופיטןיילי!
 טסעוו אוד ."סטוג טימ ןיטעז ןא ליומ ןייד טכאמי; טאה רע (ה) ;תונמחר
 :ןרעדעפ עיינ טימ רא;ןהעצ עלא ךיז טעייגאב רעלדא ןייא איוו דנינוי ןייד ןעיינאב
 ז"" (0 :עיטביוראב עילא ויצ רע טוט םיטפשמ גואמייקיטבעריג טוט טאנ ייש־ (ו)
 טאה לארשי ןופ דדניקיד וצ .ועגר השמ וצ ;םיוו טזאליג ר?יטאה ןגעמ עטונ ענייז
 םער טלננייל רעד רע .ןונהו םוחרא זיא טאנ ־־י״י (״):קרעמ עגיי!ןסיוו טזאלינ רע
 םיעביר יד טימ ונירקי טאנ ךיז טומ גיבייא ףיוא טינ אל (■)':דאניג ליפ טוט גוא ןראצ
 ן״ועזגוא טמל טינ אל (י) :אייז ףמא האנש איל ןמיה טאנ טוטיגיבייא ףיוא טינ גוא
 ונוא'רע טעמ דגיז ערעזנוא טמל טינ גוא ץפארטש ןאס זנוא םאנ טעמ תורבע
 טקראטשנ יזיז טאה ליפ רזא דרע רד ןופ ךמה זיא למיה יד יוו םוראמ י־ (א-) :ןלאצב
 וזא ברעמ ןופ חרזמ טייוו זיא םע אימ קיייי (י•) :עגיטכלאפ ענייז ףיוא םידסח עגיי!
 דיז זיא רעטאפא'איוו ־־׳ייב <!*) :תורבע ערזנוא זנוא ןופ טלעמיימ רד רע טאה טייונ
 י] (די) :עגיטכלאפ עגיי!ףיוא קמינ םחרמ טאנ ךד טאה לזא רדניק ע>ייז ףיוא םחרה
 ךיוא ןעיו "י" (*>:דרע ןנייז רימ זא טקניידינ רע .גגופאשב ךזנוא םימו ר$ז םוראון
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 דק גק ישימח םויל םילחת

 יי טי :םתושעל וי־ךתפ
 ״:הלשמ לכב ותוכלמו

 דוע ונדפי אלו ונניאו ם הרבע חור יכ יט :ץיית
 ויארי לע םלוע דעו םלועמ : דסהו יי :ומוקמ
 ירכזלו ותדב ידבשל " :םינב ־ינבל ׳ ותקחצו
 ואסכ ןיכה םימשב
 ירבג ויכאלמ יי 'וכרב כ זו . ,.

 יי וכרב מ ':ורבד לוקב עמשל ורבד ישע הכ
 לכ יי י וכרב בכ :ונוצר ישע ויתרשמ ויאבצ לכ
 :ל תא ישפנ יכרב ותלשממ תומקמ לכב וישעמ

 * :ץכלגיא ףי1א ת־ישיה ןופ חישרס ה־ימשי איד תא תישארב השעמ ןיפ חבש םער םלי*צ רעיו רומזמ רעד

 דאמיתלדג ־זולא י " תא ישפניכרב * דק א־
 המאשכ רוא הטע ־:תשבל רדהו דח

 *ן■ : ־־ י ז . וז ז דד•

 םוי

 ויתוילע םימב הלקמה ג :העיריכ םימש הטונ
 השע י י :חור יפנכ לע ־ךלהמה ובוכר םיבע םשה
 ץךא רס:ה ט,לל שא ויתחשמ תוחור ויכאלמ
 םעד ןופ ננואילב םד איוו .זארגא איוו קעווא ךיג ןעיי]ןשטנעמ םעד ןופ געט יד
 םע 'זא י־ (״):ן#טנעמ ןופ גנואילב םאר קעווא יק ט״;וזא קעווא ךינ טייג דלעפ
 רע זא נוא אד טינ ןייש רע זייא םייא ףיוא ץואצ םטאנ ןופ טניווא רביא ראנ טראןג
 ימת (ת) :טרא'ץיז ןופ טייל יל טקק.רד טי] ןיוש םיא ןטיאוו טרעקק םוא ךיז טלאו]
 םטאנ נוא םלוע םענעי זיב םלוע םער ןופ עגיטכ־ואפ ענייז ףיוא זיא דסח םטאנ רבא
 ןישיה אייזסאוו ־י־יי־׳ל(") :רעדניקםלניק.ערעיי1וצ ןדעווטלאן5ןאקזטייק?כערינ
 ריז טיירביג ןא'טאה טאג יי (")':אייז ןאמ וצ תוצמ עגייל ןקגיידי;נוא תירב םטא]
 ןנייז עלא ריא יניב'(־) :עלא ףירא הכולמ ןייז טעטלעווינ םע גוא למיה ץא לוטש
 וצ'םיא *רונ דייר ענייז ןעוט נוא חכ ןקראטש ןבאה אייז טאוו םאנ טביול םיכאלמ
 ןעוט םאוו רענידביענייז עלא ריא .טא] טביול תויח ענייז עיא י־ינ (*־):ןכראיהי]
 ץי] ןופ רעטריע עלא ןיא טיי״ז ריא םאוו קרעוו םטאנ עלא ריא י־ינ (ענ :ץצר סטאג

 : ץבימ טאנ ־ץוא אנט בייל ןיימ אוד נוא טא] טביול טייק״יטלעוויג
 אוד .טרעפכאיג ־קייז טסיב וד טאנ ןיימ טאזנ ,טאנ ביול עלעז ןיימ '.יכרכ (יי)דק
 טיט טלעוו ייד ןא טעדיילק;טאנ ז־יי (־) :טייקעיש טימ טעדיייקינ ןא דןיז טסאה
 למיהיד טיירפשיג םיוא"טאה ירע .דיילץא ןא'יץז טעדיילקקמיאיוו וזא טייקיטכיל
 אד .רעסא״וו ןופ טכאמיג רע םאה םניקלאב עגיל היקסי (נ) :גנאהריפא איוו וזא
 טניוו םעדי טיט דיג םניקלאוו יל םליפ דע 'ן]אוו טייר ץי!טכאפי] רע טאה ןקלאוו
 .םיחולש ענייז רפ טכאמיג םאנ טאה ןטניול יל ׳י־׳־י (י) :ןיגילפ טימ טהילפ קמ 'איון
 ףיוא ־זדן יד ט]ימכעפדנוךגיג טא? רע י" (ה) :רעייפ םאלפ אייי ן]ייז רגידאכ ע]יין

 עריא
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 םילהת
 שובלכ םוהת י :דעו םלוע טומת לב הינוכמ לע
 ןוסוני ךתרעג ןמ י :םימ1 ודמעי.םירה לע ותיפכ

 םילעמ חלשמה י :י ץראה תוסכל ןוכשי לב
 ידש ותה לכ וקשו אי :ןוכלהי םידה ןיב םילהנב
 םימשה' ףוע םהילע בי :םאמצ םיארפ ורבשי
 םירה הקשמ *י :לוק וערי םיאפע ןיבמ ןוכשי
 חימצמ יי :ץראה עבשת ךישעמ ירפמ ויתוילעמ

 איצוהל םדאה תדובעל בשעו המהבל ריצח
 ליהצהל שונא בבל חמשי ןיד" :ץראה ןמ םהל
 ועבשי • :דעסי שונא בבל םדלו ןמשמ םינפ
 םירפצ םש רשא יי :עטנ רשא ןונבל יזרא יי יצע

 •ז: • ז ד ־:_^ זז ־ד י ז : -:־/•>!: •• ך

 םוהת םעד םדוח (י) :גיבייא ףיוא ץועו;,טשטילנינםיוא טינ לאז איז ןמסעפדנתג עריא
 ףיוא .טלעוו את ןציילפ רפ טינ יאז רע זא 'דיילקא סיט איוו טקעדיינ וצ 'טאנ טאה
 קת ןופ !־־ 1י) :פארא םינ ןיז ןיסינ גוא ם;םעד ןופ רעטאוו את קייטש גרעב את
 איד קבאה קרענודקת ןופ אייר^ינ םעל ןופ' .ןראווינ ןפאלטנא אייז ןנייז איתשי;
 תעב יל *ץוא ןגנאניג ףיוא ןנייז יי;ילעי (ח) :טראםעדףיואןטוק וצטרייאינ רעסאוו
 טסאיה את םאוויטרא םער וצ ןגנא?'? ןענייז איי] .ןילאט ןיא טרעדיני; ןבאהינוא
 ץיא ריפ טכאטינ ומסאה םי םע־ד 'איי3 זיאיטאוו דמאז םאד ליננ (ם)' :ייז וצ טטיטשב
 וצ קרעקמזא טינ ןייז ןדאז .ןטערט רביא םי? ןלאז םי םעד ןופ רעטא״וו יר ן׳ענערנ
 .ןיבייט איד ןיא ר •טאויןע?ירראז םע ןילאווק טקיק־רע (0 :דרע ת ןקמ?
 תויח ערא ןקנירט ןא 'ןכאמ •לייט איד'^(") :גר>7 את ןשיווצ קיינ־ןלאווק^
 םה־ל? (נ0 :רסאוו םער טיט טלתאד רעייז ןילערי תויח עדליוו ת גוא דלעפ םעד ןופ
 קבינ ץגייווצ את ןשיווצ ןופ ;לטיה םער קפ'תופוע את קור ןרעסאוואת אייי
 אד ןופ תעב ת ןקנירטןא טכאט ־ק ׳יקי" (יי) :ננאזיג טיט לוק רעייז תופוע את
 סרעיר ןמח *ת זיא םאד קרעוו ענייד ןופ םכורפ ת 'קפ .ןביוא ןופ ןנייז טאוו ןקלאוו
 םנתנ נואן?עזו תומהב'ןופזאר?'קארפש'טםקאט ת ׳יי־"־ (יי) :םניטעזיג דרע'יאת
 ןיוא זי (■*0 :דלערעד ןופטיורב ןננידבוצ'םיוראן?יטנעמ רפ ןצארפש וטסכאט
 דעד לאז ־ק לייא ןיוא ןשטנעט םער ןופ ןףא!ד םאר יזיליירפ טבאט רעי טאוו 'ןייו?
 ןופ ןדאה םאד ;ענהעל רעטנוא לאזסע טיורב נוא'ן!עטנעמ ןופ םינפ םאד ןטכייל
 ן^יז טאוו רמיוב את .רעמיוב םטא;טאז ץועיו ןנעל םעדיקפ ־״־״ 0־):'ןשטנעט
 ןעדגיופ ת דקז ץלאט רעטיוב אף'ףיוא טאוו י־* (י־נ :ןונבל דלאוו ץא םצגאלפי;

 ןיטסעג



 ישימח םזיל םילחת

 םתבגה םחה ״■:התיב םיאורב ה־ויסס וננקו
 הדי תשע־■ :םינפשל הסחמ םדחס םילעיל

 י.י ןי 5 ן•״ י ,י • '■ז ״*״ ' י• ---ד 7 1■: *,־]ן* יחיו דושח תשת כ עדי םטש םידעומל
 םיריפכה ״־רעי ותדר לב שמ־ךת וב הלד
 חדזת ־:םלבא יאמ שקבלו ףוטל םואש
 םדא אצי ־־:ןוצבךי םתנועמ ^ ןופסאי.
 יי השעמ ובר המ י־ :ברע ידע ותדבעלן ,לעפל
 הז ■י־ :ךנינק ץךאה האלמ תיישע המשוב םלכ
 תות ־ןסמ ןיאו שמר םש םירי,בהרו לודג םת
 ןקורל ןובלהי תוינא םש י־ :תולדנ םע תונטק
 תתל חרבשי ךילא םלב ׳־:וב קחשל תרצי ה!
 דחי ־חתפת קטקלי םהל !תת- ־ותעב םלבא
 םדח ףסת ןולהבי ךינפ ריתסת " :בוט ןיעבשו

 י _ ךחור חלשת ל :ןובישן םרפע לאו ןועוני
 םש:םלו־על ץ דובע יתי,״ל :המךא דפש־תתי

 ףיוא בוטש
 את וצ גנוצישאבא ןנייז ןיזלעפ ך קעבנייטש יל וצ גנוניואווא ןנייז נךע3 עכיוה יד
 בוט םוי'ןעיו ריא ךאנ ןירייצ לאז ץעמ ןפאשב יע טאזד הנבל יד "־׳י (־-):ןעכניגאק

 סימעטפניפ טכאמיג'טסאה את ""י ןכ) :גנאנ רטנוא ריא םע סייוו ןיז יד .טראפיג
 עננזי יד "יי" (״):דלאוו *ןופ תויח עלא דקז ןינעוואב םלאמאד טכאנ ייב ןייז לאז
 זא חי״י'(ע) :גראוו ןיסע רעיי!טא;ןופ ןיטעב וצ נוא גנוקוצ ראפ ןנעיו קיתש ןבייל
 ט שא ןעננוניואוו ערעייז ןיא י ןעיי;נוא ןייא ךיז ייז ןלמאז קנייש ןא טבייה ןוי ד
 זלב טייב־רא ץיז וצ ןיירא דלעפ ץא שטנעמ רד םיורא טיינ לאמטסנעד איי (*):קור
 .טכאמג המנח טימ וטסאה סעלא .טאנ קרערי ענייד ןנייז םיור;איוו ״־ (ינ) :טכאנ
 חאןטראד .*םיתב גרא םיורנ זיא םי רד ״ <״):ןגנופאש־וע ע;"ל לופ זיא טלעוו יד
 :קסיורג טיט תויח עניילק ייז וצ ראצ ץיק.אד טינ זיא םע נוא גנומדיוו ץזנאה רפ
 ןליפש וצ ןפאשב םסאה אוד םאוו ןתימ רעד טיינ ןטראד .ןפיש קיינ ןטלאד ״ (י־)
 ןימעירעייז ן?עג טקילאז ח ריד וצ ץפאה ןעוט שינעפעשב עלא םלנ (!כ) :םי ןיא וןיז
 זא .ןבייל״ק ףיוא את קוט זייפש רעייז ןבעג ייז טסוט וד זא ו״י (״=):טייצ רד ץא
 ראפ אוד זא רעבא י•"" (םנ) :ןטוב שיא טימ טאז ייז ץועיי דנאה ץיד טסניפע וד

 קיינ רפ טנעל רפיט־קוו םוטא רעת זא .ןקארש רעד ייז ץקוו םינפ ןייד 'טסנראיז
 קנידעבעל ןייד זיקיש טקעונ איח זא חלשיח (ל) :ביוטש ןוחי וצ קדוצ קיינ בוא איי!
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 ,דק דק ישימח םדיל םילחת
 םירהב עגי דערתו ץראל טיבמה בל :וישעמב י
 :ידועב יה^ל הרמזא ייח? דל הרישא גל :ונשער
 ומתי ייל :ייב חמשא יכנא יחיש וילע ברעי.ייל
 יבר? םניא דוע ־םיעשרו ץראה ןמ םיאטח

 :היאלה ד תא ישפנ
 :םידסח עמד בוא ת״י^ה ןוט םיךמד־ט איד ןיד םסרטס לאז ןעמ םגאז רומזמ רניד

 םימעב ועירת ומשב ואךק ייל ודוה א הק
 תולילע
 :ויתאלפנ

 םימעב ועירת ומשב וא־!ק
 לבב יתיש ול ורמז ול תיש

 ז : * 1 ־* . > 7 י

 בל חמשי ושדק םשב וללהתה ג :ויתאלפנ
 :דימת וינפ *ושקב וזעו ד ושרד י :י:ישקבמ
 :ויפ יטפשמו ויתפמ השע רשא ויתאלפנ ורכז ׳י
 יי אוה י י :ויריחב 'בקעי ינב ודבע םהרבא עירזי
 םלועל ־יבז - :ודנפשמ ;ראה ללב ונדולא
 תא תרכ רשא ־־ .י רח ףלאל הדצ ־בר ותירב
 קדל בקעל הלמעיו ■:קחשל ותעיבעיי םהך?א

 ןעיינאב טסעוו בוא ןרעוי ןפאשב ייז ןלעוו םיתמה תיחת תעשב םיחמ איד וצ םוטא
 ןעיירפ ךיזיטעווטאג נוא'ניבייא ףיואןייזטעוורובבםטא; ־״(אל) :דךגן ידאייז טים
 וצ ק־וקא ראנ טוט זא (בל) :םיעומה תתת ןייז טעוו םע זא קרעמ ע;ייז טיט
 ךיא הרישא (דלנ :ךיור טימ לופ ייז ןלעוו תעב יד ןא ראנ טליר רע .איז טרעטיצ ד־וע רל
 :אד ךאנ ץב ךיא ג?אל יוו טא;ןביול לעוו ךיא .בעל ךייא גנאל יי)טאנ וצ ן;ניז דעוו
 ףליה רד טיק ןעייריפ ךימ ךיא לעור הלפת ןיימ טאנ ףיוא ןיי!טסיזי;לא!םעיניו׳י (יל)
 םעוו םע גוא טלעוו'רעד ןופ ןירעוו'טנעל'ראפ ןילעיד עגילניז איד י־־׳י< (חלנ :טא!ןוט
 :טאנ טביול עליא ריא גרא טאג ןביול'בייל ןיימ אוטסורל .םיעשר ןייק.ןייז טינ ןיוע
 איד ןישיווצ ןיקיוו טכאמ .ןמאנ ןייזטימ ןא םיא ספור .טא;וצ טביול ודת (א) ,דק
 ףיוא םיא וצ טליפמ> םיא וצ טגניז "ש (נ) :קרעמ עקללעדנואוו ענייז רעקלעפ
 ץיז םימ 'ךייא טמיראב יללה״ה (ג־): :רעדנואוו עעייז עלא ןיא נילנעטמי טער .רמז ילע
 1יי (ינ :טאנ ןרענב םאו; איד ןופ ץראה םדןלעוו טיירפ רד טעמ םע .ןמא;ןגילייתז
 םינפ ןייז ןהעז וצ טרעגאב .טייקראט# ןייז ץזייוו ךייא לאז רע זא טאנ ט1ןילא$
 קייע רדנואווענייז .ןאטי;טאה רע טאוו רדנואוו ענייז טקנייליג יי־> (ה) :גילנעט#
 רדניק ריא .םכענק ןיי!םהרבא ןופ רלניק ריא יי> (י) :דנומ ןייז ןופ טכירי;םל נוא
 טאנ רזנוא זיא רגיזאד רד זא ןסיוו ריא טלאז "לי (0 • עטלייוו רד םיוא ע;ייז בקע!ןופ
 רע טקניידינ תילב םיעל י־י (״):םיטפטל; ע;ייז ןע;ייז טלעוו לצנא;רעד ףיוא טאו)
 חירב םעל י־" (־) :תויוד יניזיוט ףיוא ןטאביג טאה רע םאוו ךאז ף ,גיבייא ףיוא

 *אה
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 הק ישימח םויל םילחת

 ץרא ןתא ףל ימאל אי :םלוע תירכ לארשיל
 רפסמ יסמ םתויהב ־י :םכהלתנ לבת ץע;כ

 דג לא דגמ וכלהתיו י• :הב םרכ! טעמכ
 םרשעל םדא חינה אל יי :רחא םע לא הכלמממ
 יחישמב ועגת 'לא יט :םיבלמ םהילע חבור
 לכ ץראה לע בער ארקי יט :וערת לא יאיבנלו
 דבעל־ שיא ,םהינפל חלש יי :רבש םסל הטמ
 :ושפנ האב לחב ולגד לבכב ונע ״:ףסוי רכמנ
 חלש כ :והתפרצ יי תרמא תנת אב תע דע טי

 1 וז

 _,־*

 ושפנב דחש רפאל ע :ונינק לכב לשמו ותיבל
 רנ ברעד םירצמ לארשי אבר*־ :םכחי וינקזו
 .דירצמ והמצעד דאמ ומע תא רפד י־ סר ץראב

 1 1 • 1" ־ ך ~ :__•_•_*•_* 1 * *י> •

 םע טאה גוא ■יייס־יי (י) :קחצי וצ ןחאוושיג נ1א םהרבא טימ ןטינש ראפ רע םאה
 :תירב 'ןגיבייא ץיא רפ לארשי ך וצ גוא קוחא רפ וניבא בקע!וצ ןלעטש טכאמיב
 םע םאוו ןענכ ןופ דנאלםאך'ןבעג ךיא לעווריד וצ ,טגאזינ יזא טאה טאנ יי״ל (יי)
 עטלייצג ועווג ךאנ ןנייז לארשי יד זא סתי־הנ (נ0 :ברא רעייא ןופ ליט רד טנייה זיא
 נואינלחתיי (ע״מדנאל ןיא םירנ איוו יזא ןעווינ ןנייז נוא לאצ עניילקא איוו ןשטנעמ
 ץועדנא םוצ ךיחגיניקןייא ןופ קראפ ץועדנא םוצ קלאפ ןייא ןופ ןגנאנינ ןנייז אייז
 אייזיןגעוו ןופ גוא ןיביור אייז לאז שטנעמא זא ןזאלינ טינ טאנ טאה אל (יי) :קלאפ
 טלאז ריא טגאזינ אייז טאה טאנ לא (י־) :ךלמיבא נוא הערפ טפארטשינ טאנ טאה
 :זייב ץיק_ןאט טינ ריא טלאז םיאיבנ עניימיוצ גוא עטבלאזיג עגיימ ץא ןדד ןא טינ
 ןופ גנונהעל רעטנוא עלא טלעוורד'ףיויא רגנוהא ןפורי־ו טאה טאגזאנוא "יקי (״>)

 קידצה ףסוייןשטנעמא טקישיג אייז רפ רע טאה ילש 00 :ןייארב וצ'רע טאה טיורב
 ןבאה אייז י" סיס :טכענקארפץואווינטפיוקרפ חסויזיאםער ןגעוו .םחצמ ץיק.

 זיב ■" (םי) :בייל ץיז ןמוקיג זיא ןיטייק.ענרעזייא ןיא .םיפ ענייז ןטייק.ץא טגינייפיג
 ריד ד טרעטייליג טאה טאנ .הערפ וצ םולח םער ץפ דייר ענייז ןמיקיננאיזיא םע
 םיא טאה נוא טקישיג הערפ םער טאנ טאה "לש (כ) :םולח םער ץדייישב וצ ףסוי ןופ
 רעקלעפירביא רעניטלעווינא טקישינ טאה 'טאנ .ןטייקנ יד ןופץדניבףיוא טבאמיג
 ראפ קידצה ףסוי טנאמינ טאה העךפ יסש ("):הסיפח דד ןופ טניפעיג םיא טאה גוא
 םימ יי־*ל (ב־) :ןינעמ רפ ענייזיעלא'ףיוא רעניטלעווינא ינוא בוטש ןייז ףיוא ראה!♦
 םינקז עני־יז טימ נוא'הערפ ןופ ןרעה איד ץ-זניג וצ טאהיג חלוכ!רע טאה ןיליוו ץיז
 ץק.יאריש!יל ןמוקי;ןנייז םער ךרוד גוא "יי (מ) :תומקה טגירעליג רעיטאה עלא

 םירצמ
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 חק ישימח םויל םילחת
 :וי־דבעב לכנתחל ומע אנשל םבל ךפה ׳יכ
 וכש מ וב רחב דשא ןלהא תבע השמ חלש מ
 הלש׳רכ ן םח ץראב םיתפימו ויתותוא י תבר םב
 תא1 ךפה טכ :תבר תא יתמ אלו ךשחיו ךשח
 םצרא ץרש ל :םתגד י תא תמיו י םדל םחימימ
 ברע אביו רמא אל11 םהיכלמ ירדהב םיעדרפצ
 שא דרב םתוימשג ןתנ בל י :םלובג'לכב םינכ
 רבשר םתנאתו םנפג ךר * :םצראב תובהל
 הפסמ ןיאו קליו הברא אבר רמא ייל :םלובג ץע
 :םתמדא ירפ״לכאד'םצראב בשע לכ לכאייו ׳־יל
 :םנוא לכל תוישאר םצראב רוכב 1לכ ךר יל
 :לשוכ ויטבשב ץאו בהזו י ףסכב םאיצויו יל
 :םהילע םדחפ לפנ יב םתאצב 'םירצמ יחמש ׳יל

 ד♦ *• ך_x : ~_- ז , • *ז : • 1־ : •_ ?

 ןייז טאה טאנ גוא י־י (י־) :םח ןופ דנאל םעד ןיא םניואווינ טאה בקע! נוא םתגןה
 :םירמה איל ןופ רעמ טקךאטשי; םייא טאה גוא טרעמיג רעיי/לאר&י איד קלאק
 • קלאפ ןיי!ןבאה םנייפ ןלאז ייז זא םידנמ? ןופ ץראה םד םרעק רפ טאה טאנ ו״י (׳״)
 םאה טא;חלש (יכ) :לארקי איד טקענקי ענייז ןיאיחובשחמעזייפ קכארט ןלאז איד
 ייז *ש (מ) :םיא ןיא טליימןעסיוא טאה רע םאוו ןרהא .טכענק ץיז הט׳מ טקיקי;
 רע חל• ;׳ם) :םח ןופדנאל םער ץא דדנואוו גוא םירמ? ןיא ןהייצ םטאנ ןאקיג ןלאה
 ־וךימ טי? ןבאה תובס ך גוא רטסניפטנאמינ ייז טאה נוא ךשח םעד טקיט׳י;טאה
 גוא טולב וצ טרעק ראפ רעקאוו ערעייז טאה רע ו" (מ) :דייר םטאנ טגינעפזקי;
 םדצמ ןופ ץרעסאיוו איל ןנעמדיוו טנאמיג טאה רע ח" (י) :טייפ עליא םייטינטאןו
 זיא טנאזי? טאה םאנ י" (אל) :ז1ערפ'ןום םירדח ד ץא ןמוקינ ןעי!גוא שערפ טימ
 אייזטאהטא;ז״נ(נל) :ןיקראמיג ערעייז עלא ץא םינ? טיןנ בורע הכמ אידיןמוקי?
 :דגאל .רעייז ץא להאה םיער םי*? ןגנאנינ זייא רעייפ םאלפ .ןנער רפ רינאה ןבעץג
 וצ טאה גוא ץגייפ עריא נוא קאטש ץימ רעייז ןגאלשינ םייוא טאה לינאה רד ■ןי (*)
 םינימ ןעמוקינ זיא טגאזי; םאה טאנ יי (יל) :ןקראמיג עריא ןופ 'רעמיוב יד קאךן
 :טייקליפ תמהמ אייז' וצ קממ טינ זיא לאצ ץיק.ינוא קר;גוא הערא קירעזלייה ןופ
 ףיוא ךיוא טאה נוא דגאל ריא ץא טיורק םאד רא;ןמעגינ ףיוא טאה נו'א ל־״יס■*)
 דעייז ץא םירוכב עלא_ ןנאלקינ טאה טא;גוא •ח (יל) :דרע דעיי!ץפ תורפ יד ןפענינ

 אייז טאה םא;גוא םאיוזוד (זיי) :ןטפערקערעייז ןופ עטטירע איד ןעייז ייז םאוו דנאל
 ענייז ןקיווצ ןעויינ םינ ייא םע גוא דלאג נוא רעבליזיטימ םירצמ ןופ וניוצי;םיוא
 טיירפי;ךיז ןיבאו:םידצמ איד חסש (חל) :טייקמורא ןופ רעטליליורטשינא םיוןב#



 וק הק ישימח םויל םירחת

 לאש ם :הל£ ריאתל שאו דקבל ןג? שר? ־ל
 רוצ חתפ ״־ :םעיכש!םוק?׳ םחלו ודש אבר
 רבד תא רכז יב ־ם :רהנ תויצב יסלה םי© ובוק
 ןוששב 'ומע אציו ״:תבע םהרבא תא ו2ףןנ

 םדג תוצרא םהל ןהלו י0 :וריחב תא הנרב
 וימח ודקשי רובעב * :ושריי סונאל למעו

 י ':הדלימ חצני ויתרותו
 :ןריייינ שקארסי^ג קמר איליאייי מ*י םןדניץנ ץנאחלאר* את אחו םל^י* רמ ר1םןם ריד

 תסח םלועיל יכ בוט יכ י;ל ודח הדל7<ד א וק ע םזי

 ג
 ד

 ותלהת לכ עימשי. * תורובג ללמי ימ :
 תע לכב הקרי: השע טפשמ ירמש ירשא

 תוארל ״:יךתעושיב ינלקפ ךמע ןוצרב ל ינלל!
 ללהתדל דןיוג תחמשב חמשל ךידחכ תבוטב
 :ונעשרה ונרעה וניתובא םע ונאטח י :זותלהנ םע

 ז אל'ףיתאלבנ 'א#ח אל םירצמב וניתובא

 : אייז ףיוא ןלאפי; חא ץרוי איד ןופ דחפ רד ליידו ןגנאגיב םיתא ןנייז ן יחי ח זא
 עןידךע:יפ איד נוא ןקעדב אייז לאז ר? ןקלאווא םיירפש ראפ טאה טאנ (םי)
 ןמע5מ ץבאה ץרוי יד י׳^ (־־):טקא; דד אייב ןטכייל וצ םיירפש ר$ רע טאה לייז
 ץפ םיתב םימ גוא וילש םסייה םאו; ףוע ןימא םכארביג יי] וצ טא;טאה שיילפ
 םניפעיג יטאה טאנ ׳י"/ <״־) :י ט?אמיג טאז יי!רע טאה ןמ רעל זיא םאר לטיה םעל
 יב (מ)":'וןיי8א אדמקאוו ן;;אני;זיא רב־ןמ רד ץא .ר?אונןנורינ טאה ןייטש םער
 וצ קוח;חיטבמ טאה רע םאר םירובד עגילייה ע;ייז טןכן״ךיג טאהיטא; םתאו}
 ןוימ .דיירפ טימ קלא? ןיי]*ןגיוציג סיוא טאה נוא י״ייי (*):ם?ענק: ץיז וניבא םהרבא
 תא ןענכ ןופ דונעל יד ןבעניג ייז טאה רע נוא ו״י (יס) :עטרייותעסיוא ענייז גנאזיג
 טאה טייקטוג םדידאנ יממ (״>):תשר!;ייז ןבאה ןע;ב ץפ רקלעפ יד ץפ תורישע םד
 : טאנ טביול םורד הרוח קז גוא םיןנוח ענייז ןמיה ןלאזאייזזא תכ ןבעגיג טאג איין
 זיא גיבייא ףיוא קד ססוג טוט רע םוראוו םא;וצ טןו;אד גוא טביול,היוללה <>)־ק
 ץקה קאמןאק,רעמ • שאג ןופ תורוב;עלא ןלייע רד'ןאןנ דעוו י (נ) :דאןינ ןיל
 תלוח ־ועד ןופ םיטפשמ יד ןשיה סאל ע;יזאך יד וצ לואוו יי־׳" (נ) :ביול עגיי] עלא
 וצ םגיליווב ןייז ט?עוו וד זא טא;ךימ ק;יידי;ינינ.(י) :טייצ עלא הקדץ ןעוט גוא
 לא; ךיא זא ""יל (ח) :ןזןוק שעוו ףליה ןיח זא סטונ וצ ךימ קניידי;גוא קלאן> ןייד
 ץפ החמש רעל ץא ךיז ןעיירפ וצ עטלייוו רד םיוא עגייל ןופ סטונ םעל ןיא ןהען
 טעךץזג'ןבאה ירימ י״״י(ינ י הלח;ןייל ן;יין םא\ו יד טימ ךיז ןמיראב וצ .קרא{ ןייד
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 וק ישימח םויל םילחת

 :ףוס םנב פ;לע ורמיו ךידסח בר תא ורכז
 רע;יו ט :ותדובגתא עידוהל ומש ןעמל םעישויו ח
 :רבדמכ תומהתב םכיללו״ברחיויףוס םיי1
 וסכיו'אי :ביוא רדכ םלאגיו אנוש ידימ םעישויו י
 ונימאיג בי :רתונ אל םהמ דחא םהירצ םימ
 וישעמ וחכש *ורהמ גי :ותלהת'ורישי וירבדב
 ופניו 'רבדמב הואת וראתיו יי ותצעל וכח אל
 ןוזר חלשיו םתלאש םהל ןתד י־י :ןומישיב לא
 שודה ןרהאל הנחמב השמל ואנהיו יט :םשפנב
 תרעי לע"םכתו ןתד עלבתו ץרא חתפת יי :ל
 טהלת הבהל םתרעב שא רעבתו " :םריבא
 :הכסמל ווחתשי ב־ךחב לגע ושעי.טי :םיעשר
 * : ־ : אד •; 1־ ז־ :בשע לכא ירוש תינבתב םדובכ י תא ורימיו כ

 עלז;וא ״״״ (0 • ןאטינ םטכעלש בוא טמילק.רפ ןבאה רימ .ןלעטלע ערזנוא טיט
 ןאיטג טסאה ח טאוו רדנואוו יד ןייטש רפ וצ טנילקינ טינ ןבאה םחצמ ןיא ןקעטלע
 נוא'ייז טימיןאציג טס^ה וד םאון'םידםח ליפ יד טקניידינ טינ ןינאה 'ייז .םילצמ'ןיא
 :טא;ןיא טגינעפשינרעדיוו ןייע איי1 ןבאה ם:םעדיאייב ןעודיג דןיאנ ןעניי!אייז זא
 ראפ טינ לאז רע זא ןמאנ ןייז ץמחו ןופ ןפלאהינ טילאפ ייז טאה טאנ גוא סיעיי (ח)
 ףיוא ןעילשיג ןא טאה טאגיי־יי(פ)':הךובנ'ןיד קדו ןזאל לא!רע .ץלעוו טכעווטי
 ץקורט'םי ןופ שינעפייט אייד ןיא טליפיג יין טאה ניא ןלאוויג ןיקוריט רע זיא םי םיעד
 גוא אנוש ןופדנאהירעד ןופ ןפלאהיגאייז טאה נוא ־:י•־^(־) :ירבדמ רעד ןיא אדו
 טןנעדינ וצ טאה רסאוו םאר גוא י־ניי (אי) :דנייפ ןופ דגאה ןופ טזיילינםדא ייז טאה
 ןבאה לאממסנעד נ'וא יניםאיי*(נ>) :ןבילביג טינ זיא אייז ןופ דקא .ר;ידיילב ערעיין
 טיייע עניילקא ןיא'יי.ים (!י) :ביול ץיז ןגנוזינ ןבאה נוא דייר םטאנ ןיא טבדלניג אייז
 :הצע םטאנ ףיוא טראוויג טינ ןבאה גוא ק־רעוי םטאנ ןסעכ רפ וצ טלייאינ אייז ןבאה
 טבורפיג 'ןבאה נוא רבדמ רד 'ןיא שיילפ ןופ גנוטסוליגא טיסולניג ןבאה גוא "•י׳תיי (יי)
 רד זיא םאד רענב רעייז ןפעגיג אייז טאה טאנ נוא ו׳ייי (יפ) ':שינעטסייוו רד ןיא טאנ
 ךאנ ןעניי]*אייז םאד אייז ןיא ננורעצסיוא ןייא טןכישינ ןיידא רבא טאה רע וילש
 הנחס רעד ץא"טניליעצ רעד וניבל השט ןבאה אייז נוא י״קד (״)ןלאוויג רלענאמ
 טאה דרעיאיד (.י)':טנירעצ רד ןדא אייז ץבאה טאנ ןופ ןגילייה םער ןרהא'גוא
 ןופ עיניימינ יד טקעדאב יטאה גוא ןתד ןעגנולשינ 'ןייא םאה בוא לדמ רייא טניפעינ
 םסאליפיג טאה םאלפא .הדע רעייז ןיא טנערביג טאה רעייפא נוא ימחי (!יי) :םריבא
 ןייז ץבאה נו'א בלוחןיא טעאשיג איי.ז ןבאה ל;ע ן״א׳י־׳עי (*־):םיעשר איד ףדא

 טרינינ
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 וק ישימח םויל םילחת

 :םירצמב תולד; השע םעישומ לא תכש אג
 :ףוס י םי י לע תוארונ םחי ץראב תואלפנ בב
 ץלפבדמע ורתב השמ ילול םדימשהל ירמאי"
 ץראב וסאמיו יכ :תיהשהמ ותמח בישהל תפל
 םהילהאב וננריו -יכ :ורבדל ונימאה אל הדמח
 • *״.״-• ז: ז : ן : **— ז 8 ״ ן יי *.־־: *.״ *י • •

 ליפהל םהל ודי אשיו יכ :י;לוקב ועמש אל
 םתורזלו םרגב םערז ליפהלו"יכ :רבדמב םתוא
 יחבז ולכאיו "רועפ ילעבל"ורמצמ ״תוצראב
 :הפגמ םב ץ״רפתו םהיללעמב וסיעשו טכ :םיתמ
 בשחתו אל :הפגמה ירצעתו ללפיו סחניפ ־רמעמל
 ימי לע ופיצקר בל" :םלוע דע רדו ירדל 'הקדצל ול
 תא ורמה יכ"גל :םרובעב השמל עריו הבירמ
 םימעה תא ודימשה אל יל :ויתפשב אטביו תור

 *• ־־ ז *.* 1־ : • _זז: _־י • /*>

 ףירא דובכ םטא; ןטיב רפ ןבאה גוא יי־ם־ו (־):דליב םנעסאגי; םיוא ןייא וצ טקובי;
 טאוו טא/ ןטעג רפ ןבאה אייז ״*׳ (״!:זארג טיסע טאוו'סקא ץיא ןופ טלאטט׳יגא
 דעדגואוו ת״ל" (״):םירצו? ץא ןכא]עסיורגןאטיג טאה טאוו .ןפיאהי? אייז טאה
 םעד'ףיוא ןאטיג יי[ רנ/טאה ןיבא[ עגיטבראפ !םח דגאל םעד ןיא ןאמי? רע טאה
 ץיז *וניבה ה^מ ןעוו ,אייז ןגיליט ראפ וצ טכארטיג טאה טאגינוא -־אייע) :'ףוט ןע
 ןיא ל[ורןעי אייד ראפ ןיי] ללפתמ טאג ראפ ןנאטשיג טי; טלאוו רעטלייוו רד םיוא
 *!*•ו (ינ)':לארשי א״יד ןבלאד ראפ וצ ןופ ןראצ םטא; ןרעק וצ רעדיוו םיגעכערב

 םטא; ץא טביולגי; טינ ןבאה גוא דגאל ןגיטטוליג ןיא תסואימ רפ ןבאה ןדוי״יד
 טרעהי;וצ טינ ןבאה ייז .ןטלעציג ערעייז ;יא טגירקיג ךיז'ןבאה יי] יעי-י (חנ) :דייל

 ץרעוושי וצ איי] וצ דגאה ץי_ז'ץביוהיג ףיוא טאה טא;גוא "י '(י־) :לוק םטא; ץא
 ץלאפ 'ןיבאמ וצ רעך;יק ערעייז גוא ל•"* (ינ) :רבדמ רעד ןיא ןלאפ איי] ןבאה וצ
 ךיז ןיבאה ייז גוא '•""יי (׳י־):רדגעלאיד ןיא אייזןטיירפ# רפ יצ גוא קייה ;שיווצ
 ץסעגיג ןבאה אייז גוא רועפ לעב ןטייהיג טאה טאוו הרז הרובע רעד וצ טפעהב
 ערעייז טימ טנירע" ־י טא;ןבאה אייז גוא "יני (סנ) :תונבךק*ערעייז ןופ גנוטכעצי
 ןןאטשי? ףיוא טחגיפ ייא ייס״יי 1ל; :הפגמא ייז ןיא טק־ואטשיג יזיז טאה טע גוא קרעה
 ■:ןראיייג ןמלאהיג 'ןייא זיא הפגמ יד גוא אולט ןב ירמז ןיא טפשימא ןאטיג טאה ינוא

 טיהי;טעה תובז רד .הקדצא רפ סחניפ וצ ןראוויב טגיבעריצ זיא םד גוא בשחיתו <*לנ
 םאג טגירעצ רעיד ןידוי יד ןבאה םעדיךא;גוא ו״*1קי(נל) :גיבייא זיב םיא וצ ןרעוו
 םוראווי־נ (יל) :וניבה השמ וצ הערא ןמוקינ םיורא אייז רביא זיא הנירמ ימ רד אייב
 ץצפעל עגיי] םימ טערי;וגיבר השמ טאה ןליוו םטא; טיגינעפשיג רדיןו ;באה אייז
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 ישיטה םויל םילהת

 ורמלר םרגב וברעתר יל :םסל; דרא ־שא
 םהל ודור םדיבצע תא ודקר יל :םחישעט
 םהיתונב תאו םהינב תא והבור * :שקומל
 םדיתונבו םהינב םד יקנ םד וכפשי חל :םידשל
 :םמ־וב ץיאה ףנורסו קנב יבצעל וחבז רשא
 רחר ט :םהיללעמב ונזד םהישעמב ואמטי םל
 דיב םעדיו ■י0 : ותלחנ'תא'בעתי ומעב ל ףא
 םדיביוא ם״וצהליובס :'םהיאנוש םהב ולשמי םרג
 המהו'םליצי תובר םימעב " :םדדדרת ועקר
 םהל רצב ארי יט :םנועב ובסיו םתצעב ורמו
 םהשו ותדב םהל ־וכזיו •י־ :םתנר תא ועקב
 לכי ינפל םמזתל םתוא ןתד יט :וידסח ברב
 םרגה 'ןמונעבקו ינדמ* ל ונעישוה •־ :םהיבוש
 :ףסלס׳רב 'חבתשהל ףשדק םשל תורוהל
 אייזלא גוא אל (יל) :ןראוזיג טפארטשיג רע זיא עגדעפש רליוו ןפורי; אייז טאה נוא
 םאה טא}םאו)ןלייה איד טגיליט ראפ טינ אייז ןבאה לאר^י ץרא ץא ן$נוקינ
 גוא״ץדייה ד טיס ם#ימ וצ ידד ןבאה אייז גוא יביעתי (הל). :ןי$יליט רע ןסייהי}א*ן
 ע־עןיד ם}ידי}ץבאה אייז גראייביייסל) :םי^ט ערעייז טגירעליג םיוא דקז ןבא$
 אייז גוא ^יעיי (יל) :גנולכיורט^א אי1 וצ ןעווי}ןנייז ןצ^ע}יל נוא ןמ?ענ ע^ימייה
 ראפ ןבאה אייז נוא וכששיו (חל) " םידש וצ רעטכעט נוא'ץז ערעייז ןטעאשי; ןבאה
 וצ ץטכאשיג ןבאה אייז םאוו רטכעט נוא ןיז ערעייז ןופ טולב איד טולב ןייר ןסא;
 : טולב ;קנעמ טימ ןראוויג טגידלוש ראב זיא דנאל םד נוא קנב ןופ רטע; 6א ף
 6א ץבאה גוא םיזעגןר ערעייז טימ ןראוויג טגיניירמוא ראב ק;ייז ייז נוא י"־(" <<*)
 גוא קלאפ ןייז ןיא טנירעצייג טאנ טאה-""(םי) :קרעוו ע־קייז טימ טאנ ןופ טךעקל;
 דקה איד ןיא"ץבעגי; אייזטאה נוא ■־"יי ("ס) :בראןייז ץא טגידךיוומוא רפ טאה
 ערנןרז גוא ט״׳ילי (*>:םניטלעווינ אייז ןיא ץבאה םיאניו עלעייז נוא ץדייה ןופ
 :דקה ערעייז רטנוא גיקפ רטנוא ןראוו קקיז אייז גוא םקירךי;אייז ןבאה דקש
 טגיקפשיג רדיוו ייז ןבאה םער ד|אנ נוא ןעוויב ייעמ טאנ ייז טאה ראמ ליפ טימעט'(*)
 ערעייז 'תרחמ ןיראוויג טמירא ראב איי] קניי] .תוצע ע;ייב ערעייז טיק טא;ץ*ו
 ־קייז טדעהינ טאה רע ליידו תורצ ערעייז ןהעזיג טאה טאנ זא גוא י״י (יס) :חורמן
 ךיז טאה נוא תובא איד ץפ חירב םעד טקקדי;אייז וצ ־ע טאה ייייי ("־נ:טעבי;
 ץבעק;אייז טאה טא;גוא ז׳יי (*):סירסה ריפ ענייז תרחמ זייב םעדףיוא ןטארב
 ץקב יניי׳י" (יי) :ייז ףיוא ןבאה חונקדר קאז.־.

 דיכ
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 זק וק ישימח םויל םילחת

 םלוע? דעו םלועה ןמ לארשי י?לא :ךחכ *
 :הדליה ןמא םע? לכ רסאו

 ישימח ישש םויל רפס
 .סא^נ םיו־* וי* נ* םי. קא ץראומנ דערא רבדמ ץ* ץא קוחנ חא דנמייא קיו ת־ישח ״ חכ^א תא

 *:םייקנארקא ןאג ץראייינ דנוחג חןז דן -םדא .הסיפתא ן* ם*ורא חא דע דעדא

 תמאי ב :ודסח םלועל יכ בוט יכ ךל ודוה א זק
 תוצראמו ג :רצ דימ םלאגירשא יי ילוא^י

 זד ז *־״ • ז ז : ••• ־ד *

 ועת י :םדנו ןופצמ ברעממו חרזממ םציגק
 :ואצמ אל'במ׳ומ'ריע לחר ןומישיב רבדמכ
 :ףטעתת ם?ב םשפנ םיאמצ םג םיבער ״

 1 . 9 . ו . * ן חז 1 1 .ן ־.׳ ח.־ ז ן - ־ §—

 ט :םדא ינבל ויתואלפנו הסח ייל ודוי ח
 :בוט אלמ הבער שפנו'הןה,רש'ןעפנ עיי#ה
 יב אי :לזרבו ינע יריסא תומלצו זובת יבשי י

 " ••• : ־ ־מ ״ • ד ,.,(,!ז : - : |•"• 1 •״11

 ענננד בי :וצאנ ןוילע תצעו לא תמא ורמה
 רדכ'זא רקלעפ ד ןיפ ןימא!ןייא זנוא טסלאז בוא ןפלעה זגוא טסלאז םא; ךיד ריס
 וליב (׳*נ :בדל ןייד םימ ןעטילאב ךיז קאז רימ בוא קאנ ןגילייה ןייב ןביול ןלאז
 זאל םיוא םער זיכ םלעיי רד בייהנא םער ןופ לארשי ןופ טא;רד טאג זיא טבדלין
 ׳ :טא; םבימ ןזיא ןלעפטנע טע ר קראן עצגאןםאר בוא טלעוו רעד ןופ

 : דא;י; ץז זיא גייזייא ףיוא ןער סטונ םומ רע םוראוו טא;וצ טביול זזוה (•)זק
 ןופ טזיילי;םדא אייז טאה רע טאוו עטזייליג םדא םשא;קאז ןלעוו םד ורמוס (ב)
 ץא אייז •ק טאה רעדנעל עלא ןופ נוא'""י״־י (י) :רגי־זיילאכ םער ןופ דעוה ־ועד
 ןיא ןיראית טליא רפ ן;ייו ילו "" (י) :םלעיו רעד ןופ ןטייז ריפ עלא ןופ .טרימאויג
 ןנייו ייו םינעי(") :טאטוק עסצעיאב ץיןנןע;יפיןטגאקג טיג ןבאה גוא געוו ןטסיווא

 :תורצ ןיא טליקיוליג ץא ןזעוויג זיא בייל ־3ץז גוא גיששלאד גוא נילע;נוה ןעדיו
 אייז ר? םאה טא;וצ ןעילשין אייו ןכא? גנייא ןעודג אייז זיא םע זא גוא ו**" מ
 געוו ןיטכער ןיא םליכי;אייז טאה ־ונן גוא םנייייי (0 :תורצ ערעייזיןופ ןעוויכ ליצ©
 ףדא םא;ןכימ ןשראל אייו יייי (") :טאטש עטצעזאכ ץא׳וצ ץג ןנעה ןלאז אייויזא
 םעזי;טאה רנן לייד י־ (•): קטנע© וצ טופ רע םאו; רדנואוו ענייז נ'וא דאני;ןיך
 ינ־"(־) :םטוגטי© טליפ רד רע טאה רבייל ע;יןעגנוה יד גוא רב ייל עגישסולינ איך
 גנוקיררכ טימ ץגוביג ןנייו אייז םאד שינלעטכניש לער ןיא ןעיז םאד ןשטנעמ איד
 גוא גאז םטא; םגינע״שיןלעד־ד ןבאה אייו לייד ינ ("ג :ןטייה עתעזייא טימ גוא

 ושטאג
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 זק ישש םויל םיליהת
 רצב יי לא וקעזיו גי :רזע ןיאו ולשכ םבל למעב
 זזשהמ םאיצוי יי :םעישוי םהיתוקוצממ םהל
 ודסח ןיל ודוי * :קתני םהיתודסומו תומלצו
 תשחנ תותלד רבש יכ יט :םדא ינבל ויתואלפנו

 ד ד

 םעשפ ךרדמ םילוא יי : עדג לזרב יחירבו
 םשפנ בעתת לכא לכ " :ונעתי םהיתנועמו
 םהל רצב ימי לא וקעזיו *י :תומ ירעש ידע ועיגמ
 םאפריו ורבד חלשי י כ :םעישוי םהיתוקוצממ

 ץ ן• • ץ • - • • ••• ••••ן / •*

 ויתואלפנל ודסח ייל ודוי אכ :םתותיחשמ טלמיו
 וישעמ ורפסיו הדות יחבז וחבזיו בכ :םדא ינבל
 םימב הכאלמ ישע תוראב םיה ידרוי גב :הנרב
 :הלוצמב ויתואלפנו יי ישעמ ואר המה יכ :םיבר
 ולעי יכ :וילג םמורתו הרעס חור דמעיו רמאיו הכ
 :גגומתת הערב'םשפנ תומוהת ודרי. 'םימש
 :עלבתת םתמכח לכו רוכשכ ועוניו וגוחי ״
 ^ ז ־ < • ד ד : ז 7 ( /> • * וזז_ו ז

 רעטנוא םכאמיג קראה רעייז רע טאה ענכיי (בי) :ןעווי;הזבמ אייז ןבאה הצג* סמא}
 ץיק'ןענופיג טי} ץבאה גוא טליכיורטשי;! ץואוו ןענייז גוא 'טייקמימ תמחמ גינע£
 אייזרע׳טאה טאנ וצ ןעידשיג 'ייז ןבאה ןעווי} גנייאזיאייז זא גואיקעייי (גי;ד:רפלעה
 שינרעט0ני$ !יפ ןיניוציג םיוא אייז טאה גוא םאיציי (•ח) :תורצ ערעידןופ ן9לאהי}
 גוא דאןי/ץיז ףיוא טא}ןביול ןפראד ייז יייי (יס) :ןסיר וצ רע טאה ןדנוב ערעייז גוא
 ע;ךע$וק ר ן?ארב וצ טאה רע םוראוו יכ (יס) :ןשטנעמ וצ טוט דע םאוו רדגואוו עניי!
 איד ןלאג ך םילי*י (זי) :טקאה וצ דע טאה ןלגיד ענרעזייא יד גוא הסיפח רד ןופ ןריט
 גךאו.ו ץסע עלא זא לנ (חל:טגינייפיג אייז ןנייז תורבע ערעייז תמחמ סאוו עגילניז
 קימיי (םי) : טיומ םעד ןופ ץועיוט יד זייג ץכיירג אייז ני.א ןסואימ רפ בייל רעייז טומ
 עךעיי.ז ןופ ןפלאהיעיז רע םאה טאג וצ ןעילשיג ייז ןבאה גנייא ןעוויג זיא ייז זא גוא
 אייז טאה בוא ןראווי;טלייהיג"אייז ןנייז׳דייר ענייז טקישיג טאה גוא חלשי (כ) :תורצ

 דאניג ץי׳ז ףיוא טאג ןביור ןפןאד ייז תיי 00) :גגובךאד רפ רעיי1ץפ ןנירטנא טכאמיג
 תונןךכןמכעשץפראדנוא יחעד(בב) :;שטנעמ וצ טיט רע םאוו רדנואווענייז גוא
 ןרע־ץנםאוו ןשטנעמ יל יייי•(") :גנאזיגטימ קרעווענייז [רייצ רד ג א גנוביול ןופ
 "םה (יכ) :קעסאוו עסיורג איד ןיא טפעשיג רעייז ןעוט ני,א ם.י םע ך ףיוא ץפיש טימ
 : םי.ץפ שי;עפים איד ;יא אייז ןהעז ריזנואוו ענייז גוא טאג ןופ קרעוו איד ןהעז יד
 ףיוא ךיז טבייה םע גוא דניוו םרוטשא ףיוא ךיז טלעטש׳קאז טוט טא;זא יםאייי(.דכ>
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 להת
 :םאיצוי םהיתקוצממו םהל רצב י לא וקעצר חכ
 וחמציו ל :םהילג 'ושחר 'הממדל הרעס םק טכ
 ודסח ייל ודוי אל :םצפח זוחמ לא םחניו וקתשי יכ
 םע לחרב והוממוריובל ז םדא ינבל ויתואלפנו

 3 תורהנ םשי גל :והוללהי
 תערמ החלמל ירפ ץרא יל :זואמצל םימ יאצמו
 היצ ץראו םימ םגאל רבדמ םשי ׳יל ן הב יבשוי
 ריע וננוכיו םיבער םש בשויו יל :םימ 1יאצמל
 ירפ ושעיו'םימרכ ועטיו תודש ועדיו יל :בשומ
 אל םתמהבו "דאמ ובריו םכרביו "חל :האובת
 דופש מ :וגיו הער רצעמ וחשיו וטעמיו טל :טיעמי
 בגשלו א" :ףרד אל ותתב םעתיו םיבידנ לע זוב

 םירשי ואד במ :תוחפשמ ןאצכ םשיו ינועמ ןויבא
 ח? יי!ןרע־דינ יןאנ רך בוא לימיה םעד זייו יןיז קייה ןתיש איד ילעי (י־) :קניא ע עיז
 אייז טי׳יי (.־) :קערש רת ןגנאג וצ ןרעוו ןפיש איד ףיוא ןועטנעמ יד נוא םוהת םעד
 :ן?ראד ראפ טרעוו תומכח ערעייז ערא בוא רוכשא איוו ןפיש'יד ןיא דיז ץעלקאש
 םיוא אייז רע טאה טאנ וצ ןעחשינ אייז ןבאה ןעווינ גנייא זיא אייז זא גוא יק־"("*
 םיא טכאמ גוא דעוו םעריטש םעד םיעטש רע ־קי (־>־):תורצ ערעייז ןופ ןיגיוציג
 קניא יד סך יקז ןעיירפ ןשטנעמ ק עא ""-י (ל) :ןנייווש קניא ערעיי] עא ליטש
 טאנ ןביול ןפראד ייז יייי ("ל) :ןפראדב אייז ןיהואוו ןריפ ייז טוט טאנ גוא גיהור ןנייז
 רד אייז נוא ""■־"יי (נל) :ןשטנעמ וצ טוט רע סאוו רדנואוו ענייז נוא'דאניג ןייז היוא
 יי!ןעוט טייל עטסלע ןופ געציז םעד ןיא עא קלאפ יליפ ןשרוצ ןמאנ םטאנ'ןנייה
 ןלעייזי איד ניא רבךמאאיויו ןכייט קאמןקחמ';אןררע סוראמ " (*):ןביא םיא
 ןאק.תורפ טטןדאוו טאוו דנאלאזי" (יל) :טרא 'קיסשראדא וצ רע טכאמ רסאוו ןופ
 עטכעלש ןענייז ינאל ןיא ןקז טאוו טייל קרימו דגאל ןבראדרפ ןייא רפ ןכאמ רע
 ןלמאז ןייא ןמראד ךיז לאז טלא ןקדרטא ןכאמ רדיווןאק טאקוא ■־"י"(הל) : ןשטנעמ
 ןטואד טץעזב רע עא ־־׳יי (יל) :רען>אןו ןופ ןלאווק.ןייז לאז דנאל טסיווא נוא רעסאונ
 עטצעזבא ףיוא ןטךאד ןלעטש יי! גוא רעהא זיב 'ןעווינ גירגנוה ןנייז טאוו ןשטנעמ
 ןטיאל טהןראו_ו םע גוא רענטרענ ןיימ ןצנאלפ גוא רדלעפ ןעיייז עא יעי׳י (.לג :טאפש
 גוא רגןייז דק ןרעמ אייז גוא ייז טשטקכ טאנ נוא ם־יני ("ל) :תואובת נוא טנורפ
 נוא טרעעמינ ןרעמ ןש?נעמ יד נוא יםעם־י(6ל) :םרענימינ טינ ן־ןעוו תומהב ערעייז
 :אייז ייב זיא בע טאוו פ?תעלש גוא טייקרעררר 'תמחמ ןגידעז יי! זא ;עוביניוייא
 איי!זא אייז טריא ראפ נ'וא טייל עסיורג ףיוא תונויזב טא$ טנקרב ראוכא ־,!״ (״>
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 םעך רע טקראשש לאזץא גוא ב*״י (*־):געוו ץיק.טיג חא םאוו עשסיוו רד ץא ןעיי;
 ך ^ (*):ףאש איוו ריז תוחפבש ע;ייז טכאס רע גוא טייקמעראןיין'ץפ ןוינא
 וצ טעוו טבערניא םאד גיא ןעייר? דןיז ןלעווגוא ןהעז ץלעוו ט"? ע;יטראפטכל]
 אד טאוו ןנאןיד קראה ץא ןשיהישעוו םכחא זיא םאוו רד י> (*0:לומ ריא ןסילז?

 :שא; ץפ םילסח איד ץי^ש ראפ ץלעןו גוא ןענאששי;חא
 דד ינז •ןיא אוט םתד טאג ריל וצ טיייכיג ןא חא ןדאה ןיימ ויננ (נ) :׳ייי ריש (׳<)חק
 וצ ןלפזעוצ קעוודד לידיפ אוד הי* (!)י :ריד וצ ןגני! טוט המ2ין ןיימןיוא ן;;יז
 ראפ טא;ןניול ןיד לערו ןיא די* (י) :ןרעמש ן;רא1ק םעד זקעותע לערו ןיא .טאנ
 דזןוד ץד םתאע ־נ (!י) :קנאןצאג ץשייווצ טא;רת יצ ןנימ לערו גוא רקלעז אד
 ויניי (י) :למיהסעד חפ זיאיטייהראוו ץידיגוא ליטיה םעד ץפ ר^עה גוא םיתג חא
 ןיד חא טלעוו ריןגאג רדףיוא גוא למיה ץא טציז את זא זייוו םא;ןנייה רך'רעון
 טשילא] .תורן ערעייז ןופ ןרעוו םעשעןג ןדאז עמביליג ענייד םאד ״״י (0 :דובק
 טא;םיהיא (ח) :ןךןעזט;ע ןיוא רימ טסלאז גוא ד;אה עטנער ןייד טיט ץפלעה איין
 שעל .הקולמ ץימ טיט ןעיירפ ןימ לעיוו ןיא זא דייר ע;ילייה עץיז שימ טערי;טאה

 ה^מ גוא דעלג ל (•):ןימסעמ יצ ןיא לעיי תוכוס קמע גוא ןילייס ןייא ןיא לעזן
 פאק,ץימ ץפ םייקראטש םאד ץי!טעוו םץנפאגוא רימ יצ גינעטרטנוא ןייז טעו]
 .פאט שאוו ץימ ץי1 שער באומ ״יי (י)*:ןרעה עגיימ ץיז ןלעוו הדוהי ט?ש ץפ גוא
 ג ליקא םימ ןלא*׳ ןיא לעיי םיחקלב ך ףיוא .יזיש ןיימ ןפראע ןיא לעוג םודן< ףיוא

 יס
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 טק חק ישש םויל םילחת
 תעושת אושו רצמ תרזע יונל הבה *:וניתואבצב
 :ונירצ םוכי אוהו לת השענ םיהלאב ;:םרא

 וי• ז ד : •א1 •••־:־ ״ . ״ ז *
 • רגיי־* עסונ אדו שיא ראפ ןיזדוינ ןיו £2אה םאוו םיאנוש ענייז קגענ םגאמנ ךלשה דוד םאה רומיס םעד

 :שרחת לא יתלהת יקארומזמדודל חצנמל א טק
 יתא וריח וחתפ ילע המרמ יפו עטחיפ יכ ב
 :םנח ינומהלו ינובבס האנש ירבדו ג :
 לע ומישיו " :הלפת ינאמנונט^ יתבהא ־תחת
 1־•:־־ ־ ז ד ־ ־ ו*־_ ד 1 • • /*.!. ־ ח ,£ יז דקפה י :יתבהא תחת האנשו הבוט תחת הער

 אצי וטפשהבי:_״ ״ ( ז .^ /זז
 םיטעמ 'וימי ויהי ח :האטחל היהת ותלפתו עשר
 ותשאו םימותי וינב זחי ט :ירחא הקי ותךקפ
 ושרדו י ולאשו ■ וינב ועוני עונו י :הנמלא
 וזביו ול רשא לכל השונ שקני אי':םהיתובדדמ
 ןנוח י יהי לאו דסח ךשמ ול דוי לא בי :ועיג:םירז
 קד דןי*3 טאה רעוי .טעו# עטסעפ איד וצ םכארביג קד ךימ טאה רעמ י> (ייי)

 ןזאל ר? רעירפ זנוא טסאה את םאמיטאנ את ראוי ראפ "ל" (נ>נ :םודא זיב טריפינ
 ץפ ףליהא זץ'א יבינ ׳יעי (*):זגוא ןיפלעה וצ ליח רעזנוא ץא ןננאנינ טינ טסיב נוא
 טא;ןופ ףייזל רך טיט םדי*ב (יי) :שראפ זיא ןשטגעטץפ ףליה יד סוראמ רגידיילאב

 :רעגידיייאב ערעזנוא ןיטערטטעוו רעיניוא תורובג ןאטרימ ןילעוו
 רעד סוראמ ינ (נ) :ץגייווט׳'טינ וטסליאז ךמ ביול ךיא םאמ טאנ .חצנמל (•)םק
 ןבאה יי! .ליומ רעימ טניפעינ רימ ףיוא ץבאה רעגיטפאהקלאש רד נוא עשר
 ןופ דייל טימ טליננירינ םורא ךימ ןבאה ימ נ'וא ־יניי 0)י :טייקשלאפ רימ טימ טערינ
 טאנ ךיד באה ךיא ליימ ""י (י) :המחלמ״רימ טימ ימ ןמלאה 'טטנ־וזמוא גואהאנק
 *ישיא") :רידיוצ ללפתמ גתנעטש ןיב ךיא גוא האנש״א רייט ףיוא ןמיה מ קוטביל
 ךיא לימו .ןאטינ תוגוט אימ יבאה ךיא םאמ רא? רעד זייב רימ ףיוא ןטכארט איי!
 וז א םיא ףיוא ןילעפב וטסלאז םורד יק" <י) :טנייפ ךימ א"!ןבאה ביל:אימ באה
 זא יפפעהב (0 :דנאה עטכער ןייז אייב קטש לאז ןטש רעד נו"א זיארע איוו עשרא
 ע־ןייז ןנא!ן ־ועדי לאז טעבי;ןייז נוא גידלוש םיורא רע לאז ץרעוי טפטלנג טעמ רע
 רע שאמ תורישע ןייז .טלעוו רעד ףייוא ןייז גיבייוו ןלאז געט עגימ יי׳יי (ח) :תורבע
 גוא םימות!ץי1 קאז רעדניק ע;ייז יייי (6):ןמענ וצ ר־ועדנאנא לאז ףיורד טלע^אב
 ימ ענ ץ!ןיאז עשר םעדןופ דדניק מ גוא ־יגיי (ינ :הנמלא ןייא 'ןייז לאז ביימ ןימ
 :תוברוח ערעייז ץפ ןיריט את ףיוא קלמעב ץלאז נוא' ןיטעב טיורב ןייג ןלאז נוא
 רפ ץענ עגיך;ילכיורטשא םיא ףיוא לאז'טלע;עקר םעד טנאק םאמ רעד ■׳ק'(*י)
 :תתישע ןיי!'ןביור ןליא! עךמערפ נוא טאהו רע,םאמ ץלא'ומענ קעווא נוא 'ןטייר#
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 טק ישש םויל םילהת
 חסי.רחא רתב תירכהל ותירחא דרי גי :וימותיל
 לא ומא תאמחו* לא ויתבא]וערכזי יי :םמש
 :םרכז ץראמ תרכיו ידימת יי דגנ ויזל יט :המת
 ינע שיא רדרד דסח תושע רכז אל רשא זעי
 הללק בהאיו יי :תתומל יבבל האבנו ןויבאו
 :ונממ קלחתו הכךכ3 ;•־:־.אלו תאובתו
 ובךרב םימכ אבתו ורמכ הללק שבליו ״
 חלמל-,הקימ דגבב ול יהת " :ויתומצעב ןמשכו
 יי תאמ ינטש תלעפ תאז =:הרגחי ־דימת
 דרא ־הח-• התאו 5 ישפנ לע ערי םירבדה]
 :ינליצה דזרסח בוט יכ דמש ןעמל יתא השע
 לצכ גנ :יברקב ללח יבלו יכנא ןויבאו ינע יכ מ
 יכרב יכ : הבראכ •תדזננ תב״הנ ותוטנב
 יתידו ינאו ״ :ןמשמ שחכ ידעבו םוצמ ולשב

 • ן• ץ •־: - | •; וז ־ז • ז : א *_: ז

 םחרמטינ־יק רענייק לאז סע גוא ןאט דסח םיא לאז רענייא ןייז טינ לאז םע לי• (בי>
 ץרערנא םעד ןיא ןלעוו ןטינש ר§ ןלאז רדניק ענייז ־״ (ני) :םימותי עניי!ףיוא ןיי!
 יד ןרעוו טנאז? רעד לאז טאנ וצ יניי (יי) :ץועיו טקעמיג םיוא ןמע;ערעייז לאז רוד
 טקעקיג םיוא טינ לאז רעטומ ןייז ןופ תורבע איל נוא ןרעטלע עגיי;ןופ תורבע
 רעייז ןידיינש רפ לאז רע נו'א טא;ןיבעקטנא גילנעטש ןיי.ז ןילא! אייז יי" (י־) :ןרעו!

 טאה נוא לסח ןאט וצ טקניידיג טינ טאה רע ליתו ק■ (") :טלעוו רד ןופ שינעבעדינ
 ןטייט וצ ץךאה ןכארבוצא טאה טאוו םעל נוא ;ויבא םעל גוא ינע םעל ט;אןעג יןא;
 טאה נוא םיא ףיוא ןמוקיג איז זיא םורל הללק יל טאהינ ביל טאה רע נה*>י (ח) :םיא
 םעויו רע גוא "יל-י (״)':םיא ןופ ןייז טייוו הכרב יל טעווטורל הכרב איל טלעגב טי;
 לי5'וזאי םיא ןיא ןמוק טעוו איזנוא שובלזןא טיק איוו הללקא טימ טריילקיג ןא ןיי!
 סורא םיא ןלעוו תוללק יל יי" (") :רענייב ענייז ןיז!טייג לייא איוד וזא .רםאו_ו איון
 ״״ ('־):ליטראגא איויו ןעלטראג םולא גידןנעטש םיא ןילעוו בוא .דיילקא איוו ןעלקיון

 :רימ ץא ןגאלש וצ זיא ץראה ןיימ גרא ןא&ורא ןייא אדו גינעט רעטנוא ןיב וןיא
 #תעדנא םעד ףיוא טרא ןייא ןופ ךיז טגיינ ןסאש רד איול ןגגאגיג ןיב דקא למ (מ)
 : קירעשייהא״איוו ןילעלנא םעד ףיוא טלא ןייא ןופ טליגאוו ראפ ןלאוו ץכ וזי#
 *ייל ץימ גוא ןראווי;ףאלש גוא טליביורקשיגו אינק עניימ ןנייז ןמסא? ןופ >־ינ(ינ)
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 דע ינימיל בע ינדאל'י;םאנ רומזמ דודל א יק
 חלשי ךזע הטמ ב :הילגרל םדה היביא תישא
 םויב יתבדנ ךמע ג :ךיביא בררב הדר היצמ
 :ךתדלי לט ךל רחשמ םחרמ שדק ירדהב ךליח
 יחךבד לע םלועל ןהכ הךוא םחני אלו " עבא׳נ י

 יו
 ־זז

 גמרעשסעל ןייא ןראיויג ןיב ךיא גואי״י("־) :טייקטעפ ץיז.ןופ ןךאוויג רע;א1ן זיא
 ןיימ ריט ףיעה י"" (4):פאקזרעייז ריט ףיוא ייז ןעיקאש ךימ ןהעז אייז זא .ייז מ
 אוד זא ןייטצי ר? ןלאז אייז :וא ייייי (י־נ :דאניג ןייד אדו ףליח וצ רדנ אייטש .טא;
 םאדוטסלאז'ןטריש אייז םאוו יללקי (״־) :העושי.ןייט טכאמינ טאה טנאה 'ןייד טאנ
 ץועיי םמעש רפי יי] ןלעוו רימ ןיגעק.ףיוא ןעייטש אייז םאוו .תוברב ףיוא ןרעקמוא
 ןידיירקג ןא ךיז ןלאז םיאנוש עניימ ישנל (םנ) :ןעיירפ ךימ דעיי טכענק ןייד ךיא"בוא
 ךיא היייא (ל) :דמעהא טיט איוו השוב טיט ןעלקיוו םודא ךיז ןלאז :וא דגאש טיה
 : ץביול םיא ךיא דעוו טייל ליפ ןישיווצ :וא לילמ ןיימ םימ ןביט"רעייז טאנ לעוו
 ןופ םיא ץפיעה וצ ןאמחא ןופ דגאה ריעטכער רעד ףיוא ןייטש טעוו"רע זא'ד> (אל)

 : בייל ןייז ןילייטרוא ראפ סאוו םיעקר איד
 רזעילא טאה ד גייס עקראטש איד ןעוויג חצנמ טאה וניבא םהרבא זא .דודל (א)יק
 ץימ ןופ ףליה רעל וצ ט־ואוו :וא ן׳יז ראה ןיימ וצ טגאזינ טאה טא; ,טלייצ רעד
 :סיפ ענייד וצ גנוטערט ןייא ראפ דגייפ עניה ןכאמ דעוו ךיא זיב דנאה עטכער
 רך ןויצ ןיא טעור טאוו טאנ טעוו טייקראטש ןיד ןופ גנונהעד רטנוא םאד .יט־ (נ)
 דיד וצ ןמוק ןדעוו טאוו קלאפ ןייד ךני(־) :טנייפ עניה ןיא קיטלע״ווינ וטסעוו ןמיש
 ץטלאה המחלמ טסעוו אה זא גאט םעד ןיא ןעקוקיוצ ןיה בדנמיךיז ןלעוו ףליח וצ
 ןופ 'ןגנאגיג םיורא טזיב אוד זא טייצ רד ןופ טייקילייה טימ טנייקינ טסיב אה לייוו
 רד טאג ךימ טקאה אה םאווסאד .טקראפי; ר ׳מ וצ וטסיב טבארט םרעטומ רעד
 רעד וצ םיז זיא איוט רעד איוו וזא םיז 'וזא ןייז רה טעוו ןא טגיגוי רעד ןופ טנעק
 ריד ןופ זא ץיי וצ רזוח ןשאראב טינ ךיז טעוו גוא ץואוושי; טאה טא;"־׳/(י) :טיעו;
 ץאווי; ט;אזי;זיא קדצ יכלמ ףיוא איוו גיבייא.ףיוא הנוהביאה ןקוק םיורא לאן
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 איק יק ישש םויל םילהת
 ופא םמ? ץחמ זןנימי לע ינדא ־י :קדצ יכלמ
 לע שאר ץחמ תויוג אלמ םרגב ןיד: י :םיכלמ
 :שאר םירי ןכ לע החשי יחרב לחנמ י] הבר ץרא

 קכאז מ־לדער גואוו 7נייז_ץא תא קרעיו שסאג

 םירעי דוסכ בבל לכב יי הדוא היוללה א איק
 ♦ הרעו

♦ 

 / ׳ 1 ״״, י 1 * ־•־

 לכל םישורד * ישעמ םילדג
 תדמע ותקדצו ולעפ רדהו דוה נ :םהיצפח

 :יי םוחרו ןונחעתאלפנל השע רכז י :דעל
 דיגה וישעמ חב י :ותירב םלועל רכזי ויאריל ןתנ
 תמא ויה ישעמ י :םיוג תלחנ םדל תתל ומעל
 דעל םיכומס ח :וידוקפ לב םינמאנ טפשמו
 ומעל חלש תודפ ט :רשיו תמאב םיוישע םלועל
 תישאר י :ומש ארונו שודק ותירב םלועל הוצ

 •_״_:_ד 1_| ז <*> • : ז ^ ;_ז•

 ץיד ץבען קנאטב״נ םהרבא ריד אייב זיא טאנ ליייי יניא (״):ןהכא ןייז לאז רע
 םאמ גאמ םער ץא ר^ועללדכ ןנאלשיג וניבא םהרבא םאר םורד דגאה עטכעל
 םאר .ןידייה איד ןיא ט״שטא ;א?יג 'טאה רע נ?א חי'(י) :ןלא? ןיי] ןזיוויג טאה רע
 קנילטיא ןגאלבייג טאה :וא רבייל עטיוט טיט ןעוץ: לופ זיא המחלט רד ץפ טלא
 טאי] זיא וניבא םהךבאינוא **(0 :דגאל עקערטש עסיורגא ףיוא'פ*אקזםעך רדנוזב
 ךייטא ןופ געוו םער ףיוא רעסאמ טקנילט סאמיטאז זייא רנייא איוו ןותצנ ןופ ןעוויג
 :חיכ ץז טיט טינ רעבא ןייז יצ ודיצנמ באק,ןייז ןביוה רעד ךיז טאה םורל

 ןצלאה ןענא״ג םעל טיט ןביול טאנ ךיוא דעוו ךיא נוא םאנ טבמל .היוללה (״ג איק
 ־רידנ (נ) :'גנולמאז ןייא םער םימ נוא עניטלאפ טכער איד 'ןופ הצע דד טיט
 אייז ןלעגב םאר עלא וצ טשראפינ ןנייז אייז' .המכח םמרג םימ ןניי! קרעמ םטאנ
 ףמא םויקא טאה טייקימכעריג ןייז גוא ץיש ןנייז קרעמ ענייז ייח (-):ץימש ראפ וצ
 ןייא זיא רע לייור רךנ״ואמ ענייז וצ טכאטינ לע טאה גנוקיידנא ןייא יי- (י) :גיבייא
 ןבעניגטאגטאה ןטזיאסד זייפשףי־(ה) :טאנ רענימעראבלעדא גוא רנילעזטייי
 םהרבא טיט חירב םער גיבייא ףמא טקניי־זינ טאה רע ליימ עניטבלאפ ענייז וצ
 אי>ן'טאה רע זא קלא$ ןייז וצ טנאזינ רע טאה קרעמ ענייז ןופ ודב םער '״־ (יז :טיבא
 גוא תטא זיא דנעה ענייז ץפ קרעמ איד * (0 :ץדייה איד ןופ בלא איל ןבענינ
 אייז זא 'טנהעלג ןא ןנייז אייז ״״ (״):גיטפאהלאמ ןנייז םיקוח ענייז עלא .טכער
 גוא טייהראמ 'םימ'ןיראוץג טכאטינ ןנייז אייז לייוי גיבייא ףיוא ןבאה םויקא דאז
 םאה רעי גנוזייל םמא ןייא קלאפ ןיי] וצ טקישג םאה טאנ ״׳״ (ם) :טייקיטראפטבער
 ציטכ־ואפ גוא גילייה זיא ןמאנ ןיי1יייד גיבייא ףמא הרוח רד ץפ חוצט ד ןטא$נ ד

 *חי״גיאר

% 
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 1 ^דקיסה תיג ןינב ןוט גוא ם^דמב תאדח ןיפ םיםנ איך ץל? דעי דופןםדערעדנאדמ.מוו רוסומ

 תא וללה יי ידבע וללה היוללה א גיק
 סאדזיא דנאטש ראפ ןימטא ראפ גוא טנראפ םטא;זיא המכה םפיוה םדתיזאי ^

 :גיבייא ףיוא ןבאה םויקא טעמ ביול ןייז .רזא ןעוט םאןו 'עלא וצ טניכעריג
 רא8 ארומ טאה םאוו ץון׳טגעו? םעד לואוו טגא׳ בוא טאנ טביול .היוללה (״נ ביק
 ?לעיו ־יעלביק ענייז יי־נ (ב) :תוצמ עבייז ץיז 'וצ םלמ רעייז םלענב בוא םאנ
 תמחמ רלטשטנעבי;ןלעמ עגיטדא? טכער יל ןופ רוד םאד .ד נ אל ןיא קראטש ןייז
 ןייז טעוו רנש ןייז נוא טלעוו רעד ףיוא תוריקל ןבאה טעוו רע ;יה (נ) :תוכז רעיל
 טכער יד וצ םכילא ןע^יש ןנאמ טעוו טא;׳ירי (י) :ךיוא טלען1 רענען ףיוא גיבייא
 םוג זייאיסע נ" סינ :קידצא גוא םוחרו ןונחא זיא טאנ .רעטטנימ רד ץא עניטרא©
 ןןיי5ש>טוט רגן .דלעג ייז םיילבוא טיילעמירא ףיוא יןיז טמיראנרד טיטנעוכא זא
 4 (י) :דלענ טינ טגןיירב ראפ ר? טייק_יטלא$ טכער טיט זיוה ץיז'ןופ'ן5אז אי־ז
 םגא? רד רע טעמ גיבייא ףיוא גוא ץיעוו טקמילגיגםיוא טינ רע טעמ גינייא םוראוו

 ןיבאהיטכראפ ןייק״רע טעוו הךושב עזייבאראפ ״״*=•0(0 :קידצאראפ ןרעוו
 םנהעליג וא ןייז טעוו ץלאה ןייז דיס□ (״>:טא;ףיוא רעביז :וא טסעפיזיא ץראה'ןייז
 'רעגידיילב עניי!ןיא ה!ןק,נא ןהעז טעוו רע זיב ןטבראפ טינ דןיז טעמ רע טאנ ןיא
 םייק״יטקעריג ןייז טעוו םורד םינויבא וצ ןעווינ רזפמ דרע;ןייז טאה רע ליימ י* (ם)
 רזועשי(־) :דובנ טיט'ןךעוו ןביוה רד טעמ טפאטירעה 'ןייז בוא גיבי״יא -־ץוא ץרעיוד
 וד בוא ןצירק רע טעמ ןייצ ענייז טיימ בוא .ין;לעצ רע טעמ ןהעז סאד טעוועישל

 ן׳ראח י י י אי
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 דיק גיק ישש םויר םילהת
 חרזממ ג :םלוע דעו:התעמ ךרבמ * םש יהלב

 ללהמ ואובמ רע שמש
 !דלא ייב ימ ־י :ודובכ"םימשה לע יי םירג לכ
 לע

 םימשב תוארל יליפשמה תבשל יהיבגמה
 ןויבא םיד:תפשאמ לד רפעמ ימיקמ י :ץראבו

 יבישומ ט :ומע יבירנ םע םיבידנ םע יבישוהל ♦ יד^זי י-וייד י תזד חוי־וי־דו חזל י ריקוהל ח
 :היוללה החמש םינבה םא תיבה תרקע

 םעמ ברעי תיב םירצממ לארשי תאצב א י

 רוחאל בסי.ךריה םנד האו ם
 לארשי ו:שדקל הדוהי התיה ב :זעל
 :רוחאל בסי ןדריה םנד האך םיהג :ויתולשממ
 המ ׳יז:ןאצ ינבכ תועבג םיליאכ ודקך םירדה י
 םירדה י :רוחאל בסת ןדריה סונת יכ םדד ףל
 ןודא ינפלמ ז :ןאצ ינבב תועבג םיליאכ וחקדת
 י ־ר־ןירעוו ץראל ראפ טעוו םיע־^׳ר איד ןופ טייקנטסוליג םאר .ןיי;וצ טעמ ץראה
 םטאו ־י'(־) :ומאנ םטאנטביולבואםיא טביול טכענקםטאנריא .היוררה ססגיק
 איד טאוו טייז חרזמ ןופ יחי"'־־ (נ) :גיבייא דב טנייה ןופ טביוליג ןיי!לאז ןעמא;
 :טב• וליג ןעמאניסטאג זיא רעטנוא טייג ןוזאיילסאוו טייזברעמדב ףיואםיי;ןוז
 "־וא ןיא הניכש'ןייז ןופ עלהע םאל רקלעפ עלא ףיוא ןביוה רעל דא םאנ ־י ס
 דחז טאה רע ע8יטאח .טאג רעזנוא איוו וינע ןייא וזא דא רעיו י־־ (י) :לימיה םעל
 ןיגיוא ענייז ליפטיה טראפ רע חא ילי""" (י) :ריהיה םעל ףיוא ןציז וצ ןביוה רניד
 היוא טכאמ רע י־יז" (0 :דרע גוא לטיה םעל ףיוא ןאטיג ט־לעוו םאוו ןקוק וצ
 :ןויבא םעד היוא רע טבייה טסימסעל ןיפ .דרע רעדןופ ןאמורא םעל ןילעט#
 רע ■בישיס (פ) :קלא? ןייז ןופ ץראה עטסעב איד טימ ןצעז אייז טכאמ נ!א (ח)
 ןיבאה לאז איז טסייה םאד בוטש ןיא הרק;? ןייא ןעדיכ דא סאמ איד ןציז טבא©
 :שאנ טביול םורד גוא ןיייז ידליירפ רעדניק איד טימ רטוט איד ץלעו!רעדניק

 ןגנאגינ םיורא דא בקעי ןופ דניזיג דוה םאל גוא לאר&י איד זא .תאצב 00ריק
 טב8>"חאווינ זיא םייצ רעד ןיא ״״״ (נ) :םווצמ יל דא סל זעול קלאפ םעל ןופ
 םניטלעווי)רע םאוו קלאפא ןראדיג ןנייז לארשי עלא גוא קלאפ גילייה ץיז הדורי
 םאהלדרי רעיד .ןיראוויניץפאלטנארע זיא ןהעד;טאה ם!רעדי״י(,) :אייל ףיוא
 ונגורפשי; תעב יד ןבאה הלות 'ןתמ תעציב סידה (ד) :רטניהא טלעקיג קעווא ליץ
 דיילג י־ (״):ףא?? עגנוי איד איוו וזא תעב עכיוה איל ינוא רלימ איל איוו וזא
 1 ץראוויג ןפאלטנא טיכיב אוד םאמ ןעווינ ריד זיא טאוו ם! םעל טגערפ ןעמ אימ
 םאה םאיי גרע •ן יריא '־־יי" (י) :רעט?יהא טרעק״ינטוא ךיד וטסאה םאמ ןדרי אוד

 ריא
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 םילהת

 רוצה יכפהה " :בקכו הילא יג?למ 1־1? יליח
 :םומ ונועמל שימלה םימ םגא

 : תולג ןעגנאל םער ןומ הלואג רעד ףיוא הלפח קדו חא םאר

 לכ רוב? ןה דקש־ל יכ ונל אל י ינל אל א וטק
 היא םיוגה ורמאי המל ב :ףתמא לע ךדסח
 ץפח רשא לכ םימשב וניהלאויג :םהיהלאאנ

 י י השעמ בהזו ףסכ םהיבצע ל :הש?

 ו

 ז

 7 7 ••ל ״• *ך ־ ׳*>7 7: ז ־.* וד• ׳.׳> •י

 :וארי אלו םהל םיניע ורבדי אלו
 :ןוחירי אלו םהל ףא ועמשי אלו םהל םינזא
 וגהי אל וכלהי אלו םהילגד ןושימי אלו םהידי.
 חטב רשא לב םהישע ויהי םהומכ ח :םנורגב
 תיב י :אוה םנגמו םרזע ייב חטב לארשי ט :םדב

 יי יארי אי :אוה אי :אוה םנגמו״ םרזע *ב וח^ב ןרהא
_•: - *1 

 ינפלס (!):ףאטיעגןוי יד איוו גךעבעןיוה ריא .רעדיוו אי־זאיוו וזא ן;נורפטיינ ריא
 ראה םעד ןופ דחפ םעד ראפ ןראווינ ןפאלטנא ןנייז רימ ןרעפטנע אייז איוו ךיילכ
 םרעק רפ שאה םאר ינ"1־! (׳י):בקעי ןופ טא;םעד ראפ .דךןיד'ןפא#י1 טאה םאר
 ץי5זןי ץכ־ואה םעד גוא ץיא ךיז טלימאז רעסאוו םאר טרא ןייא אימ ץיטטי םעד

 י :רעסאיוי לאווק ץיא ץיז לאז רעי זא טרעק"ראפ רע םאה
 דסח ז;וא םימ ןא$ טאנ ו״טסלאז טייק״יטכיע־וייג רעזנוא ןיינעוו ןופיטינ י!ל אל (*> ומק
 טיס דא;י;ןייד תמחמ ץקרטכיילךהעי;לאז ־ק ןעטאנ ץיד וצ דובכ בי; ראנ
 רקלעפ עטייתייה ען׳ניא ףיויא םיינ םד)'ןדייה יד ןלאז טאוו רפ "יל (נ) :טייהלאמ ןייד
 םטאגיץוהאוו קד ןבאה בוא חולמ;גוא ה;בל יד גוא ןוזי איד וצ טגידי;ץבאה םאר
 ץא טציז טאנ ךנוא רעבא יניתל" 0):טא;רנןייז חא ואוו ןגאז (טנעקרע טיניטסני־י
 ץיק.זייא רעדליב עקי;דייה ץא "י■".(י) :טרענאכ רע טאוו רע ופוטיסורד ,לימיה
 ןבאה ןטיטנעמ נוא רבלייז בוא דלאג ןופ ןראריג 'טכאמיג ןנייזיייז 'לייוו ,אטי;תוטיממ
 קאהייז ע^טאח .ןדיירטינייז'ן;אקליומא'ןבאהייז עטיטאחה־ (ה) :טכאמי;איייז
 ןבאה יי_ז .ןדעה טינ ןנאקז נוא ןירנןיוא ןבאה ייזיס-נ" (0 :ןהעז טינ ייז ןענאק קיוא
 ןא טינ אייז ןע;אקז טנעיה ץבאה אייזעשטאח״״י■(,) :קעמק טינ קנאריגוא'זאנא
 ץא טינ לוק ץיק_ן?אה ייז .ק;םי;ק.נאקזנוא סיפ ןבאה ייז .ךאז סוטי ןייק ץפאה
 ךירא ןלאז דוליב ץצטעג עטיינדייה ידי טכאסיג ןבאה םאר יד :זלאה רעייז
 ץבאה םאוו עלא ץי1'ןלאז וזא נוא,ןךייר ןענעקטינ ןילאז אייז .אייז אייוו ןייז רזא
 רגחיז חא ר? ליימ טאנ ץא ךיד רעביז ראפ לארשי אוד לאי־׳י (־):ייז ףיוא ןוחטבא
 טאנ ץא ךיז טךעכיז רפ ןרהא ןופ דניזג זיוה םד "י (•):רצישא? רעיי!גוא רפלעה
 עלא ןופ עעטכראפ םטאנ יד ־*יי (אי) :רציטיאב רעייז גוא רפלעה רעייז חא רע רייז•
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 זטק וסק ישש םויל םילהת
 ונרכז יי בי :אוה םנגמו םרזע ייב וחטב

 !ו ••ד * ן▼ 1־ • •ן• . ▼ • וז -ן-••• !1▼ — • •

 :ןרהא תיב תא ךרבי לארשי תיב תא ךרבי
 ¬יי םחי יי :םילדגה םע םינטקה יי יארי ך־סי *
 צ־ םתא םיכורב י־ :םכינב לעו םכילע םכילע
 ץראהו ייל םימע םימעה *:ץראו םימע העע
 לב אלו הי וללהי םיתמה אל יי :םדא ינבל ןתנ
 דעו התעמ הי 'ךרבנ ונחנאו ״ {המוד ידרי
 ; .,־,,..,י :הדללמ םלוע

 :תוילנ ץובק וןי1א תא *דפסה תיב ןבדור ףיוא זעיינ ר*,םזם רעדעדנא דער תא ר׳םום דמ

 יב ב :ינונחת ילוק תא ;י עמשיייכ יתבהא א זטק
 ילבח ינופפא ג :ארקא ימיבו יל ונזא הטה
 :אצמא ןוגי הרצ ינואצמ י לואש ירצמו תומ
 ח ןונח ׳י :ישפנ הטלמ "יי הנא ארקא יי םשבו י
 יתולד יי םיאתפ רמש י םחרמ וניהולאו קידצו

 • . * <*>7: ״ 7 :_־־_״ ־ :_1״ ״| א* ~ ?

 :רעצישאב רעייז נוא רעפלעה רעייז זיא רע ליידו טאנ ץא ןיז טרכיז ראפ רקלע1
 לארעי ץפ ךיזיג זיוה םד ןשיטנעב יא";רע,גיבייא ןופ זנוא םקנניידיכ םאוו טא; י(בי)
 ראפ יארומ ןבאה םאו; יד ןישמנעב לאז ירע דיני 00:ןרהא ןופ דניזינזיוה םאר נוא
 דדניק ערעייא ףיוא נוא ןייא ףיוא ןרעמ לאז טא;ף״י (יי) :םיורנ זיב ןיילק ןופזטא;
 גוא לימיה ןפאעאכ טאה טאוו טא;וצ״טשטנעבינ ןיה טלא) ריא סיניינ (*):הכרב
 חי;שטםראפ רע זיא גנואור םמא;וצ דחוימ זיא ליהיה רד עעיטאה (״־):1ךע
 עפיוט איד אל (?):ןישטנעמ יד וציןבעגי; קעווא ריא טאה רע םאיוו דךע רעד ףיוא
 ץייטש ףיוא טינ םיתעה תדות ןייק.ץילעוו טאנ ץא םביולני; טינ י ץבאה םאו)
 ץר״עדינ טאוו עלא בוא ןעמוק טעוו םאו; הבוט רד ףיוא ץביול טינ טא;ןילעוו גוא
 . טאנ ץביול ץלעו; ־ויה רעבא י^נ״י (חי) :'ץביול'סינ טא; ןיוא ץלעו) רבק ץא

 :טאנ טביול גיבייא זיב דנוציא ןופ
 :טעביג ןייה נוא לוק ןיימ וצ סרעה רע םתאו;טאנ ביל באה ןיא .יתבהא סס זטק
 ןיא טאוו געט ענייה עלא נוא רימי וצ רעיוא ןייז טניי;יג םאה רע םוראוו ־־ (ב)
 איד ןימי טליגניריג סורא טאה םע זא '*■*״ (0 :וצ ןימ רעי טרעה ץפת םיא אוט
 םע זא ןיוא .טכיירגיג ןימ טאה בורג םער ןופ תתצ יד נוא'טי^טיטעד ןופ גאטייוו
 ןא לאה טסנעד באה ןיא זא ^־ני 00 :טייקרעיורטינוא תורצ םכיירגינ ןיט באה
 ץימ זענירטנא ןאמ טאנ ןיד טעב ןיא טגאייגיבאה ךיא נוא ןעטאנסטאג ןפורי;
 םאנ רעזנואוד נוא קידצא גוא ןונחא טאנ טסיב אוד םוראוו ח" 00 :תורצ ןופ בייל
 קווינ ץב ןיא זא .ץלאנ איד טסטיה טאנ וד ינוא •*יש <0 :רגימעראב רד ןייא טקיב

 שערא
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 זיק ?טק ישש םויל םילחת
 למג יי יב יכיחונמל ישפנ יבוש י :עישוהי ילו

 העמד ןמ יניע תא תוממיישפנ תצלה יכ ח :יכילע
 תוצראב ג ינפל ךלהתא ט :יחדמ ילגר תא
 :דאמ יתינע ינא רבדא יב יתנמאה י :םייחה
 בישא המ בי :בזב םדאה לב יזפחב דודמא ינא אי
 םשבו אשא תועושי םוב גי :ילע יהולומגת לב וק
 :ומע לכל אנ הדגנ םלשא ייל ידךנ יי :ארקא :
 ינא יכ יי הנא יט :וידיסחל התומח יי יניעב רקו ימ
 :ירסומל ת־תפ ךתמא ןב ךרבע ינא ךדבע
 ירדנ ״:ארקא יי םשבו הדות חבז חבזא ךל יי
 חיב תורורב ימי :ומעי לכל אנ הדגנ םלשא לל

 :הרללה םלןמרי יכקותב י
 :םימאה לב והוחבש םייוג לב וו תא וללה א זיק

 ■ \ 1 ד < 1 _^_ד דז . *

 יקד רעה בייל ץימ וצ טגאזיג ןאד ךיא באס 'ייי (0 :ןסלאהיג ריס רע טאה םערא
 ןופ םוראוו י־("):ןעוץג דסח למוג ריד ףיוא םאה טא;םוראוו גנואור ןייד וצ םוא
 ןופ ןיטימ רפ וטהאה גיוא ץימ .םיוס םעד ןופ בייל ןיימ ןגיוציג םיוא וטסאה גיבייא
 ךלמ!* (ם) ץרעוו'ןםיוםט> ראפ"טינ ץלאז ייז ץמיס ראפ וטסאה םי? עניימ .ןירערט
 דקא בוא לארשי ץרא ץא טאנ ר9 ןייג לעוו ךיא זא חוטב ךיוא טנייה ךיא ןיב םורד
 הנמא םיורגיץצראה ץימ ץא ןעיייג זיא םע יתמאמ (י) :עגידעבעל יד ןישיווצ ץי_ז לעוו
 ליא זא תעםיב י* (אי) :טגינייפיג רעייז קוויג ץב ךיא זא תעשב טעריג באה ךיא זא
 זא טגאזיג טרא? לאו? טסנעד דחא באה ךלמה רואזק רפ ץפיולטנא וצ טלייאיג באה
 !מ (נ>) :ץניל רע טגאז ןייז'טינ ךרמ ץיק.לעד ךיא זא םגאז טאוו םיטנעמ רעקילטיא
 רע טאוו תובוט'תולומג ־עלא ראפי טאנ וצ ץרעקמוא ךיא לעיי הנתמא ראפ סאו;
 תועוזלייאיד ןופ ץנארט ךיא לעוו םינפנ טימ רעכעב ןייא (יי) :ןאטינ רימ טאה
 לעוו םאנ וצ םירדנ עעימ ייינ (יי) :ץ?ור ןא לאמ טסנעד ךיא לעיו ןעמאנ םטאנ נוא
 ןהעזיג באה ךיאייק- (*נ :םנ םעד ןייז וצ םסרפמ קלאן> ןייז ראנ ןגעקטנא ןילאצב ךיא
 עגיטייצמוא ץיא םידיסח עןיי! ףיוא ןענניירב וצ ןגיוא םטא;ץא רעווש זיא םע זא
 רימ םסאה וד םאוו דסח םעד ףיוא םא;יקד ביול נוא ךיד טעב ךיא (״־):טיוט
 טנענק ןייד ץב ךיא .טכענק ץיד ןיב ךיא לייוו ראנ םיסעוכ עניימ תמחמ טינ ןאטיג
 דחא• לעיו ריד וצ ול (יי)":ץ־דניבעניימ טניפעינשסאה אוד םאוו טסניל ןייד ןופ ןוזא
 םאור םירדנ עניימ •יי־ (״):־ןעמאנ םטאנ ץפח ןא דעוו נוא הדות ןבךןגא ןיטבעש
 תורמב (סיג ןקלאפ ןייז רא;ןנעקטנא ןלאצב ךיא לעיו טאנ וצ ןעוויג רהנמ באס ךיא
 טא;טביול םילשורי ןיא זיוה םטאנ ןופ ץפיוה איד ץא טייטש ריא םאו)עלא ריא

 !!״, י י ג ןאטיג רימ טאס רע טאוו םנ םעד ףיוא
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 היק זיק ישש םויל םילהת
 ז : ז ^ : 1: די ״•ד ••• ־; ־־ ו״• 1־ ״ ז :היוללה םלועל יי תמאו ודסח ונילע רבג יכב

 :תולג ןופחלווס רעד ףדא חיז^כח ת*מ *ץוא 6ףן דום(זם רעד

 רמאי ב :הסח םלועל יכ בוט יכ'ייל ודוה א חיק
 תיב אנ ורמאי ג :־חסה םלועל יכ לארשי אנ
 יכ * יארי אנ ורמאי י :תסה םלועל1 יכ ןרהא

 יננעי הי י יתארק י רצמה ןמ ־י :ז תסה םלועל
 :םדא יל השעי המ אריא אל יללי:הי בחרמב
 תופחל בוטיח :יאנשב הארא ינאו ירזעב יל יי י
 חטבמ ייב תוסחל בוט 'ט :'םדאב חטבמ ייב
 :1( * * ד :םלימאמיי םשב ינובבס םדג לכ י':םיבידנב

 ינובס בי :םלימא יכ יי םשב ינובבס םג ינובס אי
 :םלימא יכ ך םשב םיצוק ישאכ וכעד םירבדכ
 ה תרמזו יזע יי :ינרזעיר לפנל י ינתיחד החד גי

 ד : • < • ז_•וזז*: ז ־ /■>:* •ו־♦ <_ד

 םודאו;•נ (נ) :תומוא עלא םיא םבייל .טאג טביול רעקלעפ עלא ריא.וללה 00זיק
 רע םאוו םאגא גיבייא היוא זיא רע נוא זנוא היוא טכראטשיג יזיז טאה דסח ןייז

 י :טאג טביול םתד החטבה ןייז גיטפאהךאוו טכאמ
 :האניג ץיז זיא גיבייא ףיוא גוא םטוג טוט רע םתאו; טאג וצ טביולהדוה (*)חיק
 ןייז זיא גיבייא ףיוא ןגאז לארשי איד ץלעו;ןעמוק טעו; הלואג איד זא י־־־ס (נ)
 ןייז זיא גיבייא ףיוא ןיגאז ךיוא םערו ןרהא ןופ דניזיג זיוה 'םאר ייםווי (נ) :דאני;
 עבייא ףיוא ן;אז ךיוא קערד רקלעפ עלא ןופ עגיטכראפ םטאנ איד ייסאי (י) :דאיניג
 ךיא באה ןעוץגיננייא רימ זיא סיע זא םאג ןופ דסח רד זיא םד *ןס 00:דאניג ןייז זייא
 ףיוא ןילעטש טכאהי? רימ טאה'גוא טרעפטנעיג טאג ריס טאה טאג 'וצ ןיפוריג
 רפ טאהיג"ארומ טינ ךיא באה ףליה וצ ריסי ןעווינ זיא 'טאג זא ־י (י) :טרא ןסיירבא
 ךליה וצ ריס'ןעומ; זיא טאגיזא " (!):ןאפ שטנעסא ריטןאק״םאוו םוראיוו םענ״ק
 ץצישאב וצ ךיז רעסעב זיא םע ־יס 00:םיאנוש עניימ ץא הפקזנא ןהעזיג ךיא באה
 וצ ךיז רעסעב זיא םע נ■ (ם) :ןישטנעמא ףייוא ץבאה וצ ןוחמבא רעלייא םאנ ץא
 ץדייה עלאלנ'(־) :ןרעהאיד ףיוא וליפא'ןבאה וצ ןוחטבא רךייא טאנ ףיוא ןצישאב
 דעוו ךיא'זא ןעמאנ םטאג ףיוא ןוחטבא ךיא באה טליכנירינ םתא ךייס ןבאה םאוו
 טליגנירי;םורא ילאמ עביילטע ריס ץבאה איי_ז עישטאח'דינ־ 0*0:ןליינש ראיפ אייז
 עשיטאח ינינס (בינ :ןדיינש רפ אייז ילעוו ךיא זא קמאנ שטאג ףיוא ןוחטבא ךיא באה
 ראפ ץבאה אייז עשטאח נוא ץעניביאיד אייוו וזיא טלינניריג םתא ךיס ןבאה אייז
 באה ץשאיל ראפ ךיג םךעוו סאו; רעמעל ןופ רעייפ 'םאל איוו ןיליוק ענייס ןיישאל
 חחד'(נ>נ :ןידיינש ראפ אייז לעוו ךיאיזאןעמאנ םטאג'ףיוא ןוחטבא 'טראפ ךיא
 :ץפלאהיג טלאפ טאנ ריס טאה ןילאפ לאז ךא זא ןיסיוטשיג ריס ץבאה ייז ע־שטאח

 יזע
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 !די,ד ישש םויל םילהת

 ילהאב העושיו הנר לוק יט :העושיל יל יהיו
 יי ןימי הממור יי ןימי ־ט :ליה השע י;ןימי םיקידצ
 ־שעמ רפסאו היהא יכ תומא אל יי :ליח השע
 יל וחתפ טי :י יננתנ *א תומלו הי ינרסי רסי ״:הי
 ייל רעשה הז כ :ה:הרוא םב אבא ,ר־!ירעש
 יל יהתו ינתינע יכ ףלואאכ :וב ואביז םיקידצ
 :הנפ שארל התיה םינובה וסאמ ןבא ע ן העושיל
 הז יכ :וניניעב תואלפנ איה תאז התייה יי תאמ גכ
 יי אנא ׳יכ :יוב החמשנו הלגנ יי השע םויה
 אבה ־ףורב ״ :אנ החילצה יי אנא אנ העישוה
 ורסא ונל ראר: לא" תיבמ םכונכרב:יםשב
 התא ילא חכ :הכזמה תונרק דע םיתבעב גח
 יכ בוט יב ייל ודוה טכ :ךממורא יזזלא ךדואו

 :ודסח םלועל י
 בוא טייקראט# ןיד ץזיייי יצ ןעודיו זיא ןיפלאהיג רימ טאה טאנ םאוו םאל ייע (די)
 ןופ ץטלעצינ איד ןיא ןירעוו טלעהיג "א; םע ליק (יס) :חבש ןייז ןענניז לאז ךיא
 טאה דגאה עטכערסטאג ןינא;ןלאז גוא ףליח ןופ בוא גנא־יג ץפ לוקא םיקידצ

 אידןיביוהרעךעבייא'ןופזיא איזסאוודנאה עטבער םטאל ץםי(ים) :תורובג ןאטיג
 ךאנ לעוו ךיא םוראוו ןיבלאטש טינ לערו ךיא אל (״?•):תורובג ךיוא טניי״ד טוט דגאה
 טפארטשיג ךימ טאה טאנ ריסי אי) :טאג ץפ קרעוו ך ןילייצ רעד ךאג לעלו גרא ץבעל
 םורד יחתפ (■י) :טלעפטנעיג רעביא םינ ךימ רע טאה טיוט םוצ רעבא םילוסי טימ
 טאגילאז גוא אייז ןיא קמוק לאז ךיא שדקמה תיב םעיד ןופ ןילעיוט איל ריז? טניפע
 ןעמוק ןילאז םיקילצ זא ןיראווי/טכאמיג ךאד זיא טאנ ץפ רעיוט רעל ״ (כ) :ץביול
 םלעפטנעיג רימ טסאה אוד לייוו ןיביול ךיד לעוו ריא ךייא (אכ) :ןיביול טאג ןענירד
 ןייט^א יצ ןעוויג ךיילנ ןיב ךיא עשטאח ;בא(ככ) :דלי ל וצ ר*מ קווינ טסיבאודגיא
 ןילאוויג ךיא ןיב טנייה רעבא ןעווינ םאממ םיא ץבאה תוכאלמ ילעב איל סאוו
 ןעווינ זיא הלואג יד תא© <נ9> ןיביוא ויפ טגייל זעמ טאוו ןייטצ? ליקניווא וצ ךיילג
 הלואג רעד ןופ גאט םעד ־י!(יכ) :ןיגיוא ערלזנוא ןיא ץליוה ראפ זיא איז .טאנ זופ
 ךיל טעב ךיא אנא (הכ) :םיא טימ ןעית? ךד ירימ ןילעוו םורל טכאמיג טאג םאת
 טעוו םאוו רעד ןייז טעוו טשטגעביג ?יב (יכ) :זנוא קילגאב גואיזנוא ףלעה טאג
 הכך?א טימ טשטגעביג ךייא ץבאה לימ .ןעמאג םטאג טימ שיקמה תיב ןיא קמוק
 םאה ינוא קראטש זיא טאג לא (יפ) :ןירה םטאנ ןיא טעור סאוו םעד ץפ טמוק טאו*
 רע קילט^ טימ בוט םוי ןופ ןבךקיםעך טעב םתל שענלעטסניפ ןופ םבייל רעד זעא:

 *י י י ׳ " ": י

683 



 סיק ישש םויר םילהת
 :זידי״״קלי ♦*•*> •ךיבד .תזמנ .םירוק• .זותע .הך1מ תא ןמש• קכ^יא •א נ־א םן״< חא ר1מן 1ן

 תהותב םיכלהה ־הרד ימימת ירשא א טיק הכ !
 בל לכב ויתדע ירצנ ירשא
 :וכלה ויכרדב הלוע ולעפ אל חא ג :והושרדי

 ב :יי
 ־

 יתנפצ

 ונכי ילחא ׳י :דאמ רמשל ףידקפ התיוצ התא י
 לא יטיבהב שובא אל זא י :רידח רמשל יכרד
 יטפשמ ידמלב בבל רש:ב ךדוא י :ךיתוצמ לכ
 :דאמ דע ינבזעת לא רמשא ףיקה תא ״ :ךקדצ
 :דןרבדכ רמשל וחרא תא רענ י הכזי המב ט
 יבלב א; :ףיתוצממ יעשת ךיתשרד יבל לכב
 ךורב בי :ךל אטחא
 1} ז |ז ץ •.: *.־ ןוג ו ׳י־.־ ז ; • ־ : 1־ ־1־

 לב יתרפס יתפשב גי :ךימח ינדמל יי התא
 ל? לעב רז#'ףיסה!? דןךר9 יי דפ דפ#ק

 טולב םאד ץבעג לאז ןעמ זא הטיחש ןופ ןמז רעד ןעממ םע
 ןופ טאג רעקךאמש*ץימ טסיב את ילא (חכ) :חבזמ םעד

 רעד רת ךיא אומ םורד טא; ןיימ מקי$ את .ןיביול ךץ
 ן ,גת גוס מ ,זול ודרח (םכ) :ץבייה 'יי 'י

 ם םא ג ץא ןעייג םאו;יד ייא םד געוו ןיצנאנ ץא ןעייג טאוו יד וצ לואוו.ירשא (א)טיק
 םעך םימ םיא ץפש־ואפ גוא תוצמ עגיי!ןיטיה טאוו יד וצ לואוו יי־׳א (נ) :הרוח
 ןענייז ייז רעק ךאנ טכערמוא ץיק.ןאטיג טי; ץבאה ייז ץוא ף- (נ) :ץציואה זיצגאג
 ייז ןעמ רעהיג םורו ץלעפב ע;ייד ןיטאבי;טטאה וד התא (-0:געוו םטא;ןיא ןעעאגי;
 ענייד ןטיה וצ טסעפ ןייז ןילאז ץגעוו עגיימ טאג וצ ןיטעב וט ץא יל״א <״;:ןימיה רעיייז
 עגייל עלא ףיוא ןיקוק לעוו ץא זא ןעמעש טי;ךיק ץא לעוו לאקטטגעד ״ 0):ץעזיג
 ץא לעיו םיטפשמ עטכערי;עגייד קמעל לעמ ץא זא וי" (>):הרות רד ןופ תוצק
 זיא הבחורמ ץיק ׳״(״)־:ץראה גיטרא&טכערא טיק ןיביול ץד לאז ץא רזא יוו ןיסדו
 :ןיזאל ר? טינ ץמ טכלאז וד רעיו ץל ךיא טעב םחד םיקוח ענייד ץטיה לאז ץא זא
 טכער ןייז לאז געוו ןייז זא טניגוי רעד ןופ ןעניאוויג שטנעמא ךיז לאז וזא יוו *נ(■)
 ל־נ (י) :דייב עגימ ץקיה וצ ראג זיא וט ץא טאוו םאד ;י;אז רע לאז טאג ראןנ גיטראן!

 . נ טשלאפי;ץד ץא באה ןצלאה ץצגאנ םעד טיק
 ץנראב ראפ באה גאז עגייד ינינ (*■):תוצמ עגייד ןופ ץ־ועק.יצ בא ג;וש3 ןיגידניז וצ
 טעב ץא טאג וטזגיב טביוליג דיינ (־י) :ריד וצ ןיגידניז טינ לאז ץא םד ץראה ןיימ ץא
 ־ועד ץא באול ץצ־ןגעל עןייק טיק >״־־׳־ (גי) :קיקוח ענייד ןענרעל ץק טסלאז וד ץד
 ע;״1 ןיפ געוו ןיא ןעגנאגיג ןי? ךיא זא ריינ (יי) :ליומ ןייד ןופ םיטפשק עלא טליי?
 עץ׳ד ץאזיז־ס(*)עכקוג ליש ףיוא ץז טיירא רעגייא יוו טייר?י,י ץק ךיא באוד תוצק



 טיק ישש םויל םילחת
 :היתהרא הטיבאו הדשא ךידוקפב *> :ןת
 למג ןי :ףרבד !רישא אל עשעתשא ־•"־=״
 י?5? לג ״ :לן־בך הרמשאו היחא ךך3ע לע
 ץראב יכנא רג טי :התרותמ תואלפנ הטיבאו
 הבאתל ישפנ הפרנ כ :ףיתוצמ ינממ;רתםת יא
 םירורא'םידז תרעג אכ :תע לכב היטפשמ לא

 הפדה ילעמ לג בכ :היתוכממ

 :יתצע ישנא יעשעש ףיתדע םג יכ :היקחב חיש:
 יברד ייכ :י הרבדכ יניח ישפנ רפעל הקבד ׳ינ

 ־ ד : ו*.' ז : י *ח• ־ *• : ־ דד•: | ד . ־ז

 הידוקפ הרדמ :למקה ינדמל יננעתו יתרפס
 ישפנ הפלד ׳ינ .:ףיתואלפגב החישאו ינניב׳ל
 ינטמ דכה ~שדןךך== :ףיבךב ינמיק הגותמ
 דןיטפשס תירב הנמא יחד ל :ינער ךחרותו
 :ןיגעוו עגייל ןיא ןייכ לאז ךיא ןהעז אוט ךיא גוא ןחייל ךיא אומ תךוכ
 ןיכעג ראפ טינ לאז ךיא זא ןיגיטפעשאב ךימ ךיא אוט םיקוח עגייל ןיא ז׳ייק* (״)
 ןעגאק,לאז גוא ןיבעל לאז ךיא טכענק ןייד ףיוא דקור למוג ייז ל*נ (ח) :דייל עגייל
 ןייטש רפ גוא ץקוק ןנאק״לאז ךיא ןיגיוא עגיימ קעלפנא לג ("י) :רעטרעמ עגייל ןימיה
 ךיא טעב רגא יוו טלעוו רד ףיוא ןי? ךיא יי (םי):ןיכיאז עקיללעדנואוו הרות ןייו ןופ
 ןבארב וצ זיא בייל ןיימ הסיג"(־) :תוצמ עגייו רימ ןופ ץגלאב ראפ טינ טסראז ח ךח
 רפ יד ןיא ןעילשיג ןא טםא,ךן וד תיעג'(״):תוצמ עגייו וצ ןייטייצ עלא טסוליג ךיא ליימ
 רימ ןופ פא'רא םעג לג (ע) :תוצמ עגייו ןופ קדוצ ךיז ןעהיצ םאמ םייעגר עטכולפ
 ןבאה ץלעה ךיוא ןעמ סנ (מ) :הרות ןיח טיהיג באה ךיא םודאמ תונויזב טיימ הפרח

 ־נ (ינ) :םיקוח עגייד ןיא ןחייל ראנ טבעגק ןייד ךיא וט רימ טימ ןיוייל וצ טצעזיג ךיז
 :רעבעג טאל עגיימ ןענייז עסיגגייצ עגייל .ץגיטפעשאב הרות ןייד ןיא ךיד וט גוא
 ץבעל ךימ טסלאז ךיד ךיא טעב דרע רד וצ טפעהאב ןילאוויג זיא בייל ץימ ׳יקני (׳י־)

 רפ טיייצ רל 'ךיא באה שענעפרעדאב ץימ יניי (#5 :טגאזיג וצ רימ טסאה וד יוו ץזאל
 עגייל קנרעיר ךיט טסלאן ודךיוא ךח ךיא טעב טרעפטנעיג רימיטסאה גוא ריד
 ךיא לעמ ןייטש ראפ ןינאמ ךימ ומסלאז תוצמ עגייל ןופ געוו םער ויי (ינ) :ןיעזי;
 ךיא טעב ןייג וצ בייל ןיימ טומ טייקרעיורט ןיינעמ ■יסלי (חנ) :רדנואוו עגייל ןיא ןחייל
 ןייא ךרי (םנ) :ט?אזיג וצ רימ טסאה זז אימ גיטפאהדנאטש ץלאמ ךימ טסלאן ךח
 געוו ץתטא ןייא'ויי (ל):ךימ גילעיזטייל הרות ןיח טימ גוא ריימ ןופ פא וט געוו 'ץשלאפ

 באה
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 םיק ישש םויל םילהת

 ךמ ־ל :ינשיבה 1< יי ךסחמ יתקבד16 זתיוש
 ךרד :ינרוה ־ל :יבל ביחרה'יב ;,הא ךתיבמ
 ךתרות הרבאו ינניבה יל :בקנ? הנרצאו ך
 ךתובמ ביתנב ינכד־דה יל :בל לכב הנרמשאו
 וז ••״**: | ן•: :■ז• ... . - • : 17 ז :עצב לא 10 ךתודע 1* יבל טה יל :יתצפח וב יכ

 םקה חל :יניח ךכרדב אוש תואלמ יניע רבעה זל
 רבעה טל" :ךתאריל רשא ךתרמא ךדבעל
 הנה מ :םיבוט 'ךיטפשמ יכ יתרגי רשא יתפרח

 •• • • 1 ן.• ץ • • • • /*ן ץ •• •״• • ץ ״

 ינאבד ־״־:ינת ךתקרבב ךלוקפל 'יהבאה
 יפדר הנעאו =־:ךתרמאב ףתעושתג ךרבה
 רבד יפמ לצה לאו
 הרמשאו

 /ץז 7

 פשמל יכ דאמ
 4 • • • • ן " : 17 • | 1- ־.־:•>: /ר ; ־ • *.ד

 הבחרב הכלחחאו ׳ימ :דעו םלועל רימת ךתרות
 ׳יז 1 :7 , 7 : - 1 : •.*7 7 * : •7 | : 7

 וגנ ךיתדעב הרבדאו מ :יתשרד ךידקפ יכ
 •.,ו־.* וי•.* : 7: ־ ־:־ • : !7 7 1 !,.•ן *. •

 :ןגיוא ע;יימ ןינעקמנא ןאטיג ךיא באה םיטפשמ עגייל גוא טלייור רד םיוא ךיא באה
 טסלאז ת טאנ ךיד ךיא טעב תוצמ עגייל. ןיא טפעהאב ךימ באה ךיא ליידו יזץנבד (אל)
 ןיפיול *ךיא וט תועמ עגייל ןופ געוו םעד ןיא ךיי (בל/:השוב ןייק_ וצ ןעגניירב טינ ךימ

 געוו םעל טאנ ךימ ןירעל ינייה סל)' :ץראה ;יימ ןיכאמ׳מיירב רימ טוט םאד םוראוו
 ךימ ךאמ יע-עי (יל) :)יבעל ןופ ףוס םעד זיב ןיטיה ריא לאז ךיא זא םיקוח עגייל ןופ
 :ןדראה םעד ראג טימ ןימיה איז לאז ךיא זא הרות ןייל ןופ בערו םעל ןייטש ראפ
 ץא רעגאב ךיא םוראוו תוצמ עגייל ןופ געטש~ םעל ןיא ןיטערט ךימ ךאמ יגניייה (.רל")
 יעה (יל)הלענ ןייק.וצ טי;גוא תוצמ ע;ייל יצ ןיטסוליג וצ ץראה ןיימ גיי^י (יל) :םעל
 ןופ געוו ןיא ןיבעל ךימ ךאמ .טייקשלאפ ןהעז וצ ;ופ ןיגיוא עגיימ ןיראפ רעביא ךאמ
 םגאזיג וצ םסאה וד סאוו החטבה ןייל טכעגק ןייד וצ םנקמ ייא■ סק.י (חל) :תוצמ עגייל
 םכריפ ךיא סאוו הרבע ןיימ ןופ דגאש )יימ פארא םענ ינעי ;םל,:טייל עמורפ עגייל וצ
 םכוליג ךיא חנה (ם) :דסח טימ ןענייז ייז טינ ןנייז*םיטבשמ עגייל םוראוו ראפ רד ךימ
 :טייקיטכעריג ןייד םימ ץבעל ןיכאמ ךימ טסלאז ךיד ךיא טעב תוצמ* עגייל ןאט וצ

 ץרעוו ןיפלאהיג לאז ךיא גוא םילסה עניידרימ*ףיואןעמוקלא;שענוא ינ״וביו (א-)
 םאוו יד וצ ןירעפטנע לעה ךיא :זא* הגע*(מ) :טגאזיג םסאה וד יוו ףליח ןייד ךרוד
 ף*1א ןוהטבא באה ךיא םוראוו טערינ רימ וצןיבאהייז'יווטלעטסעלינךימץבאה
 סוראו;דייר עניטפאהראוו ליומ ןיימ ץפ ןאט פא טינ טםל.<ז וד גוא לאיסמ) :דייר עגייל
 זא ןיצראס ןיימ ןיא ביננוא הרמגאו חס) :םיטפשמ עגייל וצ גילגעטש ץ$אה ומ ךיא

 ךיא
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 ישש םויל םילהז
 ךיתוצמב עשעתשאו זמ :טרבא אלו םיכלמ
 ישא ,ףיתוצמ לא יפכ אשאו יימ :יתבהא רשא

 רבך רכז טמ :היקחב החישאו
 יז יז : . 1 י !*.״ \ : 7 ן■■ד ז

 ינזרלהי רשא לע
 ינתמ ותלמא

 יכ לנעכ יתמח3 תאז
 דאמ דע ינצילד םירז

 ^ • י ן•, • • ••

 םלועמ :ץטפשמ יתרכז נ־ :יתחנאל זןתרותמ
 יבזע םיעשרמ ינתזחא הפעלז ״ :םחנתאו יי
 נ יריגמ תיבב ףיןלל יל'לה תורמז י> התרות
 :ףחרות הרמשאו'י ךסש הלילכ יתרכז ״
 י יקלס •נ :יתרצ; ףירקפ יכ יל התדר תאז י.
 בל לכב ךדפ יתילח" :ךירבד רמשל יתרמא
 ילת הבישאו יכרד יתבשח <״ :ךתרמאכ ינת

 יתחמ^תח אלן דרשה ם1 •דתרע לא
 איד ןייטש רא-ר םוג לאז ךיא גוא "נל׳יויי" (הפ) :גיבייא ףיוא הרוח ןייד ץטיה לאז יחא
 רקא נוא חינד״ו (יט) :טשלאפינ ךיא באד םיפ״שיכ ענייד םוראוו הרוח רעי ץפ׳דייר
 עשעתטאי ("־):ץועוו טקעש ראפ טינ לערו ךיא גוא 'םיבלמ רא־י הרוח ןיך ץא ןידייר ^וד
 אוט ךיא <״־׳״ (׳*>):טלאשביל טימסעאוטךיא םאוותוצמ ענייד טימ ךימ איחפ ייא
 חדייל גידנעטש לעוייניא טפאשביל טימ תוצמ ענייד קמעג וצ ט?עה יד ץבי^ "יוא
 םכענהוייד וצ ןעוויג חיטבמ םסאה וד טאוו ךאז יד קניידי;יב.(טפ) :םיקוח ענייד ןיא
 םאיי טייקמילא יימ ןיא ויטסיילט ךימ טוט החטבה יד ל־״"(נ):ףיורד ןיפאה לאז דיא זא
 "יבעל ןיימ טיאהלע החטבה ןייד ןעד ןיפלעד רימ ססעוו וד סאל טנאזי;טסאה וד
 טלאמ ךיא באה רימץפ ןיטעפש רעייז ןאטינ ץבאה עניליוימומ יד עז&אח *•״'
 גיבייא ןופ טקוט טאנ וד םאר קניידיג ךיאי״י־י (נ>):הלות ןייד ןופ טנייניג קעווא םינ
 ןא דימ טאה םע ךיוא ןערו ""ל סו :ץקסיילט ךי© דיא אוט םיעשר יד ןא םישישמ
 געלכ "י" (יי) :הרות ןייד ןיזאל ראפ ץבאה םאר שיעשו ת ןיפ שענרעטיצא ועמוניג
 ךיא יתיני(הנ) :גנוניואוו ןיימ ןופ זיוה ןיא גנאזיג טימ םיקת ענייד קנירעל טראפ^דיא
 הלודג יד ״״ (ינ) :הרות ןייד טיה נוא טאנ ןמאנ ןייד תורצ ץא טכאניייב ןעקגיידיג וט
 יקלח("):תוצמ עניידטיהינבאה ךיאלייורןמוקיג ראנ רימזיא טנייה באה דיא"םאר

 ןיטיה לאז רעכילטיא זא ידכ ךיא ביילג םיא ןיא נוא קלח ןיימ זיא טאנ זא יאזיחא
 טסלא;וד זא ןיצלאה ץצנאג םעל טימ ןיטעביג ךך באה דיא'יתידי ("נ)':דייר ענייד
 טכאלטיג באה ךיר זא ־״־־•״0״) :טגא;יג טסאה וד יוו ליימ ףיוא ןעמעראב רעד ^
 ןיא ןייב אוצ סיפ עגיימ טלעקיג םוא דיא באה ץיג לאז דיא געוו ץיא ראפ םאר ןיא
 ץטיה וצ ועננאגיג ךיא ןיב טמאזיג טינ נוא גידקלייא •"־די 00 :הרוח ץיד ןופינעוד



 טביוריג ךימ ץבאה םיעשר ןופ גץלטאז ץיא םאר יקוא ןעוו ־לניס") :תוצמענייל
 די;< אייטש טכאנ רד ץטימ ןיא "*י (״):ןיםע3 ראפ טינ הרות ץיד טלאפ ליא באה
 עלא וצ רבה ןייא ןיב ךיא יבח (מ) :םיטפשמ עטכערי^ ענייד ףיוא ךיד ןיביול וצ ףיוא
 רופ ןענייי'םידסח ענייד 1״״ (יס) :תורס? ענייד ןיטיה נוא ריד ראפ ארומ !יבאה םאוו
 וטחאה גיבייא ןופ ־י־'("):םיסוח ענייד ןע־חעל ךימ םסלאז ךד ךיא טעב טיעוו ך
 עמוג איד ־.(״) :ועדויב חיטבמ םסאל! וד יוו וזע טאנ .טכענקןייד טימ םפוג ןאטיך
 ןיא ביילג ךיא סוראומעתער ךימ ויטסראז תוצמ ע;ייר ןופ נוא הלות רד ןופ םימעט
 ןנאק איזראז ךיא הרות רד רביא טגיקיפיג ךימ באה ךיא רדייא םי־ (״):תוצמ עניד
 באה ךיא זא טנייה רבא טסואוויג טינ איז באה ךיא םוראוי גנו0 ץיא_קווינ ךיא ץב
 סטונטסוטנוא'רטונא טסיבוד ־י־("־)ערוצמ יד טיהיג ךיא באההךות ד טנילעיף
 ץבאה םיעובר עניריועפומ ד יל" (־־):םיקוח עניד ק)לעי יי*? טסלאז ךיד ךיא טעב
 ךיא טיה ןייחאה ןיענאג םער טיט תז?א ןיא רעבא טייקשראפ טפעהאב רימ ־ריוא
 גידנעטטי ןי? ךיא רעבא בלה אימ טעפ ץלאלו זיא ץראה רעייז ־׳״ (י) :תוצמ עקד
 רעד רעביא טני;ייפיגךימ'באה ךיא םאוו טונ זיא םע ני8 (״0 :הרות ןייד ןיא קסוע
 זיא*ריומ'ןייד ןופ הלות יד ־* (מ>;םיקוח ענייד ןייטש ראפ ןענאק ראז ךיא ידכ הלוח
 רפא#? ךימי ןיבאה טנעה עניד וייי (״):רבריז בוא דלאנ דניזיוט ליפ ןופ רסעב רימ
 ענייד ןענרער ןנאקיראז ךיא זא גילנעטש רפ רימ ךאמ ךיד ךיא טעב טשילאקד גוא
 ץד5 םוראוו ןעיתפ ךיז ייי ןי־לעיו הלדג ץימ ןהעז ןירעוו עזןורפ ע;יד יי" 'י׳י זתומ?

 תלודג *
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 מ־ק ישש םויל םילהת
 אנ יהי יע :ינתינע הנומאו

 הימחר ינואבי יע :הדבעל ךתרמאב ינמחנל
 יכז םירז.ושבי חע :יעשעש התרות יכ היהאו
 יל ובושי טע1:הידקפב חישא ינא ינותוע רקש
 ףיןגדב םימת יבל ־ יהי פ :ךיתדע יעדיו ךיארי
 ישפנ ךתעושתל התלכ אפ :שובא אל קמל
 רמאל ךתרמאל יניע ולכ בפ :יתלהי ךךבדיל
 ךיקח רוטיקב דאנכ יתייה יכ גפ :ינמחנת ייתמ

 1.1״•-• \ /יו•: : * ן• ז • •!••ד־ : . •ז

 השעת יתמ ךדבע ימי המכ יפ :יתחכש אל
 אל רשא תוחיש'םידז יל ורכ -יפ :טפשמ יפדרב
 ינופדר ךדש הנומא ךיתווצמ לכ 4:ךתרותכ
 יתבזע אל ינאו ץראב ינולכ טעמכ יפ ינרזע
 :ךיפ תודע הרמשאו יניח ךדסחכ חפ :ךידק־
 רדו רדל צ םימשב בצנ ךרבד יי םלועל טפ

 ז_:_• ■ז־ ז ־_ז • 1 ;ז : /!ז: ז ^ :

 סייוו ךיא טאג ־׳"יי (הי) :רעטרעוו ענייד וצ טפאהי? גאה ךיא לייוו ןמוקיג זיא הלה.
 טימ זיא פגינייפי? ךיה םסאה וד םאוו גוא טפשמיג ךימי וטהאה טייק/מכעריג טימ זא

 םגאזיג וצ טמאה וד יוו ץטסיירט וצ ךיס דסח קד ץיז לאז 0!ן ־" (יי) :טייק_יטםאהןאוו
 לייוויןיבעל יא/ץא זא ריס ףיואקמוק ןילאז תונמחרקד '!*"(")דטכענןנקי וצ
 םמעש ראפ םיעשר עגיליווטומ יד ץזאל *נ- (׳יי) :ןע־חיג קסוע ךיא באה הרוח קד ןיא

 בידקטךי וט ךיא םוראוו טמירק,ראש ךימ ייז ץשאה טיי״ק״שלאפ טימ םוראוו ןירעוו
 םוא ריס וצ ךיז ץזאל ינ״י (םי) :תורבגן ןופ ליצמ זיא איז טאוו הךות קד ןיא ץךייל
 ץנא; ץיז לאז ץראה ןייה י׳יי (״) • תוצמ עקד ןיסייוו םאוו גוא עמורפ עעיד ץךען>

 טיט בייל ןייה "תלכ (**):ריד ראש ץועוו םמעש ראפ טמ לא;ךיא ידב םיקוח עקד ;י.•;
 ןעייגןעוא ענייס *נ (י*)"דחטבס ןייב רצ ןיפאה ומךיא םוראוו ףליה ןייד וצ ןיסס״לינ
 .ךטסיירט ךימי ופסעוו ןגהו ןמאז ופ ךיא .טמאז רפ זיא החם?ה קד םאר ןיגעוו סיוא
 ענייד טראפ ךיא באהךיור ץא ליגאלא יוו רעגאמ ןיראוויג ןיב ךיא ךיוא ןעו/ינ (*)
 ופסעוו ןעמ טכעגק ץיד ןופ געט יל ראג קגייז ליפיוו תסנ (יי) :ץסעג ראש טמ םיקוד

 רעביךג ץבארגמ ןיבא,ד םיעשר יד ״ (׳״):רעגא;ךא;עקמ ןיא מ;שמ ןייא ןאס
 עק־ז עלא לנ'(י־־) :טייפש הרות'ןייד ץא איוו טינ ןאממ ץבאה ייז .ןינעוו טנייה ןופ
 דקו 'ךיא'טעב םורד ךאנ ךימ אייז ןינא;טייקשלאפ טיט .גימפאהראוו ןעניין חומ?
 ךיא נוא דרע רד *ץוא טנעל ראפ ךיס ייז ;יטלאוו רעיש ־־םנ (״):ןיפלעה ריס טסלא;
 *זןלאזטךתוכל ןייק״באה'ךיא ךיוא ןעוו ויסחנ (׳!־):תוצמ ענייד ץזאל ראש טינ יבאה

 ךיפ
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 טיק ישש םויל םילחת

 ־ליי׳ל (6״):ליומ ןייד ןומ הרות יד ןימיה לאז ךיא ידכ זיא דסח ןייד יוו ןיבעל ןיזאל ךיס
 עגיבייא ףיוא יייל (י) :לימיה םעך ףיוא םייקא רעפרעוו ענייד ץבאה גיבייא ףיוא
 איז גוא ד־וע ך טיירבמ ןא שסאה מ .החטבה עניטפאהראוו ןייד םייקא םאה תורוד
 יצ םיירג לימיה םעד ןיפ םיכאלמ יד ןעייטשגא1ן ערא 1־״״םל (׳״):ריד ךךוד טייטו?
 ץ? ךיא םאוו טי;קוי דיל (")':טכענק עגי״יד עלא קניי!ייז םוראוו םיטפשמ ענייד ןאמ
 ףיוא םליעל (מ) :לנעימ? ןיימ ןיא ןיראויינ ץראל ראפ ךיא טלאוויהרית ןייד ןיא קסוע
 :ןבעל ןבעגיג רימיוטפאה יי!יןריד לייע תוצמ עעיד ןיסעג ראפ טינ ךיא לעיו גיבייא
 תוצמ ענייד באה ךיא ליידו ןיפלעה ריס טסלאז אוד זא ךיא ףאה ריד אוצ ול (•״)
 יפ ןייגעוו טסעד ןיפ ןיגיליט רא? ךימ ץלאז יייז זא ץפאה םיעשר יל׳־ל (׳״):טצ>ראםיג
 טיס ךיא באה ךאז רעכילטיא יצ ל־ל (יי) :הרות יד ןייממ׳ ראפ יצ ןענרעל טראפ ךיא

 :םיירכ רעייז ןעניייז תוצמ ענייד רעבא ףופ םעד ןהעזינ לכזע ןיימ;
 :ץ־זייר ריא ןיא גאט ערא םידד יט ךיא הרוח ןייד ביל ךיא באה רעייז יוו ,המ (יי)
 ךיא ןיב גבייאלייוו טנייפעניימ ןיפ רגילק ךימץכאס תוצמ ענייד ינ<י<ם'(חי)
 םיראוי טגילקיג יקס ךיא באה רערהעל 'עגיימ ערא ןיפ י* (־יי) :הרות רד ןיא קסק
 ראפ רעמ ;יראווינןיכ ךיא ם־**(ק)':הרות ןייד טנירעליגךיא באה עלא ייז ךריד
 :תוצמ ענייד ןייז סדנוק קנאק״לאז ךיא זא זיא ןענרעל ןיימ ליידו םינקז ןיפ גידנאש!?
 קנאקראז ךיא ידכ םיפ עניימ ןיטימ ראפ ךיא באה ןינעוו עטנעלש עלא ןיפ לג־ ("ק)
 טרקק\י קעווא.טינ ךיא באה םיטפשמ ענייד ןיפ ו-־־־י*>'(נק) ':רעטרעוו עגייד ןיטיה

 סודאוו



 טיק ישש םויל םילהת
 רנ הק :ךלש הרא לכ יתאנש ם לע ןנובתא
 המיקאו יתעבשנ יק :יתביתנל רואו ךרבד ילגרל
 יניח יי דאמ'דע יתינענ יק :'ךקדצ יטפשמ למשל

 יי אנ הצר יפ תובדנ חק :ף־ךבדכ
 . דימת יפכב ישפנ *ק :ינדמל

 אל ךידוקפמו יל חפ םיעשר ונתנ יק :יתחכש
 ? . ״*•.ו ״ י *./־*** ״ : ״ *

 בל ןושש יכ םלועל ךיתודע יתלחנ איק :יתיעת
 :בקע םלועל ךי!דח תושעל יבל יתיטנ ביק :המה
 ירתס ייק :יתבהא ךתרותו יתאנש םיפעס גיק
 םיערמ ינממ ורוס*ק :ייתלחיי'ךרבדל החא ינגמו

 ל? : • חז • 1 • : וז • 1 : ז : • ז •יז

 היחאו ךתרמאכ ינכמס יטק :דדלא תוצמ הרצאו
 העשאו העשואו ינלעס יד־:רכ#מ ינשיבל יאו
 יכ ךיקחמ עגש לכ ת־לס :דימת ךימדב

 * 1 !*,.׳ \ ״ _ז ד ז ד_•ד ) 1 ח.- % :

 םיז זיא דעיי!יוו ז" (?):ןיט:#!? לאז ךיא וזא יוו טנירעליג ךיז? םסאה וד םודאו}
 ר? באה ךיא לייוו רייע" (יק) :לדמ םוצ גינאה רעדייא רעמ גאז עץי־ד קמונ ןיימ וצ
 ■״ (״ק) :ץמחו עשלאפ עלא טנייכ ךיא באה םודן תוצמ גוא הלות ןייד ןיא ןענאט#
 דימ ןיטבייר'וצ גנוטכיילכ ןייא יוו גוא סיפ ע ;יימ וצ םכילא יוו זיארעטיעוו ענייד

 ?וא חוצול ענייי ץסיה יא; ךיא זא ץןאוו#יג באה ךיא 'יימ" (ן־) :אייג ךיא ןיה זאוו
 ץ3עין ךימ זאל שאנ .גי?עט רעטנוא רעייז'ןיךאיו ןיכ ךיא י״יננינ (יק) :ןעידיכ םיקנמ באה
 ךיד ךיא טעב טגילדואיג ליומ ץימ סאוו םאך ת״ינ (ך־) :טגאזיג וצ דימ טקאה וד י־ך
 ןיי!? י־׳פנ (סק) :קנרעל ךימ ךאמ םיםן#מ ע;ייד גוא ןוצרב ץיז לכקמ םסיאז וד זא
 ןעוו י"" (יק) :ץסעגראפ טינ הרוח ןייד טראפ באה ךיא גוא הנ$0 ןיא1דימת זיא בייל
 םיני םראש ךיז ךיא באה געוו ןיימ ףיוא ץענא םיידש# דא? ץבאה םיעש׳ר יד ךיוא

 גבייא ףיוא הרות ןייד טלאה ךיא ־תד" (*-ק) :תוצמ ענייד ןופ טריארעפ גואיטרעקינ שא
 ךיא ית־םנ (נ־ק) :ץראה ןיימ ןעיילפ דד הרות רד ןופ תוצמ יד לידו ירימ וצ הלחנא ראפ
 זיב עא גיבייא זיב םיקוח עניילןאט וצ'םיגונעת ןופ ץלאה ןיימ טגיינינ קעווא באה
 ץיל רעבא טנייפ ךיא באה תוב#חמ עטבעל# "-"יס (תק) ♦ ץלאי עניימ ןופ ףוס םעד
 וט ךיא רעצ־שאב ץימ נוא רעתאב ראפ ץימ טסיב ח (רע) :ביל ךיא באה הרוח
 ץטיה לדו ךיא םתאו;םיעשלריא דימ ןופ שא טךעקי יי!־ (*ק) :רייד ענייד וצ ץפאה
 ןעוויי חיטבמ ריזנ םסאה וד יוו ריעטנוא ךימ ןהעל 'ננט>(״ע) :טאנ ץימ ןופ תוצמ יד
 זא ״•*> ׳תק) :גנופאה ןיימ ןופ קמע# דא? טינ ךימ טטלאז ת גוא ץבעל לאז ךיא גוא
 ןדימ גידנעט# לעוו נ־א ןרעוו ןכלאהיג יאדוב ךיא לעיו ןעועלרטנואיךימ טטעוו ת

 רעוע ג?וש׳ב ןיכאה ייז זא ןנאז םוי עלא ץפארמ וצ טםיאה יחיו# ("ק)':םיקוח עניידיץא
 •ירוי?
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 טיק ישש שו ל םילהת
 ץלא יעשר לכ תבשה םיניס טיק :םתימרת רקש
 חשב ךדחפמ רמס בק :ךיתדע יתבהא בל
 לב קדצו טפשמ יתישע אנק :יתארי ךיטפשממו

 _ , . _ _ :יקשעלינחינת
 :ךקדצ תרמאלו ךתעושיל יולכ יניע גכק :םידו
 :ינדמל ךיקחו י ךדסחכ ךדבע םע השע י3ל
 תע יבק :ךיתדע העדאו ינניבה ינא ךדבע ׳יבק
 יתבהא ןכ לע יבק :ךתחות חפה יח תושעל
 לכ י ידוקפ לכ ןכ לע חבק :זפמו בהזמ ףיתוצמ
 תואלפ טכק ״:יתאנש דרש חרא לכ יתרשל
 ךירבד חתפ לק :ישפנ םתרצנ ןכילע ךיתודע
 יכ״הפאשאו יתרעפ'יפ אלק":םייתפ ןיבמ״ריאי
 טפשמכ'יננהו.ילא הנפ בלק :יתבאל ךיתוצמל
 לאו ךתרמאב ןכה ימעפ ללק :ךמש יבהאל

 ־ : )*••• ז : • | ״ ז - ז :_)' •־ :

 דיזמב ץבאה אייז נ־.א שלאפ זיא טפאשגו־ק רעייז םחאוו םיקוח עגייל ףי־א ;עוויג
 וזא רעבליז יל טלעטייל ןעמ ןעוו טגערב ראפ 'טרעוו תלוספ יוו סיעס (טיק) :ןעוויג רבוע

 (־ק) ':הרוח ןייד ביל ךיא באה םתד טלעוו רד ןופ םיעשר עלא טועמש וצ וב םאה
 עגייל ראפ ארומ באה ךיא לייד דחפ ןייל תמחמ ןיואוויג טלאה זיא בייל 'ןיימ
 אוד "זא ךיד ךיא טעב םורל הקדצ גוא טפשמ ןאטיג באה ךיא -""ע ("בק) :םיטפשמ
 לאז רע טכענק ןייל גיטיגאב נ";יננק) :רעבייור עגיימ וצ ץזאל רעביא םמ ךימ םפלאז
 ץטסוליג ןעוט ץגיוא עגיימ יניי (־ק):ץביור טמ ךימ ץלאי םיעש־ו יל גוא ץטוג ץבאה
 דסח ןייד יוו טבענק ןייל טימ וט המ (ינק) :דייר עמנעריג עגייל וצ גוא ףליה ןייל וצ
 לוו גוא טכענק ןייל ןיב ךיא דיני ("־ק) :םיקוח עגייל ןענלעל ךימ םסלאז'ח זא זיא
 ןייד ןופ םמיד יל ץה״ייי יאז ךיא זא ןייטש ראפ ךימ ךאמ ךיד ךיא טעב ;עגיל ךיד
 םיעשר ך ןיא טפשמא ןאמ לאז דע טייצא טאג וצ טפואוואב זיא םע תע (טק) :הרות
 תיוא ט־ישמא טמוק םע זא*םידנ ךיא לייו״ו םורד לע (ינק)':הךות ןייל ןירעטש רא־נ סאוו
 גאז םורל ל" (״=?)הלאג ץג ןופ גוא דלאג ןופ תועמ עגייל רעביל ךיא באה םיעשר יי
 ךיא באה ץעוו עשלאפ עלא גוא ניטךאפ?קער ןעקיז תועמ םמאג עלא זא ךיא
 תוצמ עלא בייל ןיימ םאה םורד ץליוה ראפ ןענייז תוצמ עגייל ל ייול ""ל• (סנק) :טגייפ
 דעיל ץגייוא ענייזץרעוו הרות אידקנרעל וצ ןא טבייה שטנעמא זא חתנ (לק) :טדלמ
 גואטניפעיג ךיא באה לופ ןיימ י* ("לק) :ןיראנ איל וצ רגאמש יאפ טיג איז ןיסכיול
 וצ םוא ךיד רעק •י" ;/לק) :תוצמ ענייד וצ רעייז טסולג ךיא ילייד תועמ יד טקולמ

 ריכ
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 טיק ישש םויל םירהת
 הךכשאלםךאק^ינל5ילק:ן^לכי3טלעת י
 תא ינדמלודןרבעב ראה ףינפ ■ילק :ףידקפ
 ורמש אל לע יניע ודרי םימ יגלפ ולק :דויקח
 : ףיטפשמ רשיו ג התא קידצי ילק :ףתרות
 ינסתסצ םלק :דאמ הנומאו ףיתדע קדצ תרצ חלק

 התרותו םלועל קדצ התקדצ במק :יתחכש אל
 :יעשעש ף״תוצמ ינואצמ קוצמו רצ גמק :תמא
 יתארק -ימק :היחאו ינניבה םלועל היתודעקדצ ימק

 • חז| ד *: : *.* : .*ו- * ־: א1 ^ 1 | ו•.* : •• | •.״ו*.•

 ויתארק ־ק :הרצא זןיקק י ינ^ע בל לכב
 ףשנב יתמדק "ק :ףוחדע הרמשאו ינבישת
 תחקשא יניע ומרק "=ק ;יתלורי ךר;-ל העושאו
 ביל ןבאה סאוו ך ףיוא דןי.ז ןעמעראב רד וצ יואל זיא םע יוו ךימ םעראב דד בוא רימ
 טגאזיג םסאה וד טאוו געוו םעד ןיא ןייב וצ םירט עניימ ןא טי׳ירב יי־ (^י) :ןימאנ ןייד
 :רימ ףיוא ץביטלעוויב ץלאי אייי זא תורבג? איל ץא'ודב ןיבעג טינ טפלאזוד גוא
 ;תויצמ ענייד ןיטייח ךיא רעוי טביור סאוו ץשטנעמ םעך ןוט םייא יממ זיייל די• (ילג
 עץימ ןופ ינל• (ילק) :םיקוח ענייל ךימ ץרעל נוא םינפ ךיליירפא דימ זייוו (״לק)
 ןייד ןיא טייטש םאוו טיהינ םינ ץבאה ייז ליייו רעסאוו יקב יוו ןירערט ץרעדיג ץניוא
 :גיטראפמבער ןע^ייזםיטפשמ ענייל גוא ט?עךינ טקיב טאנ אודיקיי!.סלק) :הרוח
 יגתחסצ (םלק) י :טכערינ רגןייז נו'א תמא ןנייז ןטאיוג טסאה וד טאוו תוצמ ענייד ״-״ £*)
 עגייל ןיסע^ ראפ ץבאה רעגידיילב עניימ טאוו ןטינש ראפ ךימ טאה סורדרע? ןיימ
 • 3יל טבענק ןייל אייז טאה םורל רעטיול רעייז ןענייז גאז ענייל ״•״/(״ק) רעטרעוו

 קעג רפ טינ םראפ ךיא באה הזובמ ינוא ןיילק ןיראווינ ןיב ךיא ךיוא ןעוו יידי (״?)
 ןבאה תוצמ ענייל ןטיה טאוו יל וצ טטומ וד םאו; תוקדצ יד וזיקי!(•"*־ו :תוצמ ענייל
 טכיירגיגטאה ־ץכ ךיוא ןעיו יי (*ק) :תמאזיא הרות ןיידגוא גיבייאףיוא םויקא
 :תוצמ עגייל ץא ןעווינ קסוע נידנעטש טראפ ךיא באה שענעגנייא נוא תור*
 טעב גיבייא ףיוא טויקא ץבאה םייק״יטבערינ טימ ןענייז םאוו תועמ עגייל קיי (י־ק)
 ךיל אוט ךיא '"*יק ("םק) :ןמעל לעוו ךיא טייצ ןייטש ראפ אייז ךימ ךאמ"ךיד ךיא
 :םיקוח עגייל ןמיה לעוו ךיא סוראו;טאנ רדנ רעפטנע ןצראה ןצנאנ םעל טיס ןפוד
 :הרות ןייל ץטיה ךיא לעו;ןיפלעה רימ ומסלאזיןפור ריד אוטךיאזאוי״חי(*ק)
 אוט ךיא .קיידש וצ טכא;אייב ןייטש וצ ףיוא טלעדעפינ ךימ באה ךיא '״״יק (!*>
 ♦ ןעוויג חיטבם רימ טסאה אח םאו;רעטרעוו עץיל ןיד םיקמ טסעוו אוד זא ץפאה

 ומדמ ע
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 טיק ישש םויל םילחת
 יי הרסחכ העמש ילוק טפק :התרמאב חישל

 התרותמ המז י יפדר וברל גק : יניח הטפשמכ
 1 : 7 ׳*.7 י " : :| 7 ו״־ |1*• 7 : * :

 :תמא דויתוצמ לכו יי התא בורק אנק :וקחר
 : םתדסי םלועל יכ היתדעמ יתעדי םדק בנק
 :יתחכש׳ אל התרות יכ ינצלחו יינע האר גנ1י
 קוחר יינק :יניח התרמאל ינלאג־ו 'יביר הביר ינק
 1 7 •ח• - 1:7: • : ,/*י־• 7 : * . ־ 7

 ףימסר יניי :ושרד אל ףיקח יכ העושו םיעש־ןמ
 יי םיכר

:7* 
 יניח

• 1•• 

 יפרר םיבר ינק
 םירגב יתיאר חנק :יתיטנ אל דויתתעמ ירצו
 האר טנ!ר :ורמש אל התרמא רשא הטטוקתאו
 שאר םק :יניח הרסחכ יי'יתבהא הידוקפ יכ
 םירש א=ק :הקחצ טפשמ לכ םלועלו תמא הרבד
 יכנא שש בשק :יבל דחפ הרברמו םנח ינופדר

 " 7_7_• י ־7 | : 7 : • /*)7 •17:

 וצ גאט ראב טכאנ ליט אייווצ ןנעפע וצ טרע־זעפי; דןי.ז ןבאה ןגיוא עניימ *יק ("ו־)
 ץא .זיא דסח'ןימ איוו ץרעה וצ וטסלאז רוק ץימיליק (■־ק)' :,דרות ןיד ץא ןריד
 איד יניק (?):דסח ןאמ וצ זיא גהנמ ץת איוי ןבער ןזאל ץמ טסלאז'וד טאנ ךיד טעב
 ןנייז אייז רעבא וצ רעד טנעהאנ אייז ןנייז םיקעמ עטקעלש ןאטיוצ ךאנ ןגא;םאון
 גוא ךד ןפור טאוו ערא וצ טנעהאנ טסיב טאנ את בייק (*'?):הרות ןייד ןופ טייונ
 טפאק ןסייוו עלא ןופ עטשרע 'םאד זיא 'סאד ־תק (ב?) :תוןא ןנייז תוצמ ענייד עלא
 םניטסעפ ד;ורגיג איין טקאה את לידו הרוח ןיד ןיא ןענאטק ראפ באה ךיא םאו;
 ךיא םוראוו ןופ רעד םיוראיץמ איצמא טייקמורא ןיימ העז'"!" (עק) ::יבייא ףיוא
 זייר גוא ערק ןיימ םיאנוש עניימ טימ גירק "*י (י?) :'ןטענ רפ טינ הרות ץיד באה
 קייי (.ינק) :גאז ענייד ץיז ם$מ ןענאק,לאז ךייא זא ן בער ךימ זאל .ייז ןופ םיוא ךימ
 וינחי (ו?) :םשראפיג טינ םיךיוח ענייד ןבאה ייז ליידו ףריה ת םידו זיא םיעשר ד ןיפ
 ףיוא ןייז וצ ךיז םחרמ זיא גהנמ ץת אדו 'םאנ את ריפ רעייז קנייז תונמחר ענייד
 ןניי;רגתיילב ע;יימ ינוא רעגא;ךאנ עניימ םיני (>?):ןבער ץזאליךימ וטכלאז ןטייל
 באה ךיא ׳""י (״?):תוצמ ע;ייד_ ןופ טגייניג קעווא טינ םראפ באה ךייא גוא ליפ
 נא]'איד ןבאה ייז םאו;םעד רביא את םימ טנירקייג ךימ באה גוא רשלעפ ןהעזין
 םעב םחד ,ביל תוצמ עניד באה ךיא זא העז .לי (ם?) :טיהינ טינ הרוח ןיד ןיפ
 ןא רד שאי*(םק) :תא ידסח ןיד אדו וזא ןבעל ןזאל ךימ טסלאז את זא טאנ ץל ץא
 (ךיהלא ץ יבינא)יניס גראב םעד ףיוא טגאזינ טקאה ת םיאוו רטלעןו ענייד ןופ בייק
 : םיהק¥מ עמיכעךיג ענייד גיבייא ףיואיץבאה םויקא ןלעוו םורד ינוא ׳תמא סאד זיא
 םראפ ץראה ןיימ טאהטנאמ ךא;טסנוזמוא ךימץבאה'ןרעהךיואןעוו'"-"'(*?)



 טיק ישש םויל םילהת

 יתאנש ררש ־־ק :בר ללש אצומכ ףת־סא לע
 םויב י עבש יםק :יתבהא ףחךות הבעתאו
 בר םולש '"־ק :ףסדצ יטפשמ לע ףיתללה
 יתרבש :לושכמ ומי ץאו ףתרות יבהאל
 ישפנ הרמש ־ק :יתשע דויתוצמו ״ ףסקשד
 דזידוקפ יתרמש "־ק : ראס םבהאו ףיתדע
 יתת ברקת י 0"ק :ףרג? יכרד לכייב ףשחעו

 • ז • : . י ־•־־ . !י • ׳יי* יי•*•

 יכ הלחת יתפש הנעבת אעק :ינליצה ףתרמאכ
 לכ יכ ףתךמא ינושל ןעת :ףיקה ינרמלת
 ףידקפ יכ ינרזעל ףר:יהת *ק :קדצ ףיתוצמ
 התרותו יי דןסעושיל יתבאת יעק :יתרחב
 הטפשמו ך ללחתו ישפנ יחת העק :יעשעש
 יכ"הדבע שקב דבא השכ יתיעת יעק :ינרזעי

 • ־ ־ |- ־ .ז_ץ :;וז ־ ״*..:־־

 :יתחכש אל היתוצמ
 • : 11 ז 11•.״*•

 עןייד קרוי;ם!קמ באה ךיא סאוו םעד ףיוא שש (בסק) :רטךעוו ענייד רפ טאהיג דחפ
 דקש (*ק) :ביור קאז ץסיורנא םניפיג םארו רענייאאיוו טיירפינ ץמ ךיא באה גאז
 הרות ןייד ביל באה ךיא לידו טגידריוומוא רפיבאה גוא םנייפ ךיא באה טייק^לאע
 ןביולןאטיג ךיד ךיא באה גאמ ץא י לאמ ןביז ענש (ישק) :ףיורד ריהזממא איז םאוו
 ליפ "לש י(הסק) :םיטפשמ"עטכערי; ענייד ןיבעגינ זגוא טסאה'את םארו םעד ףיוא
 ץק.ןמוק םי;אייז וצ טעוו םע גוא הרות ןייד ביר ןבאה םאו; ך וצ ןייז טעו;םולש
 ןאטיג באה גוא טאנ ףליה ןייד וצ ןפאה ןאמיג באה ךיא ית^ש (יסק) :גנולכיורטש
 באה תוצמ עניי־ך בוא ׳הרות ןייד ןטיה ןאטיגטאה בייל ןייה •יימש (!םק) :תוצמ ענייד
 ץא םוראוו הרות ןייד גוא תוצמ עץ־ד םיהינ באה ץא יתרסש (חשק) :ביל רעייז ךיא
 ריד ראפ ן;העניג לאז הלפת ;ייה ברקת (םסק) :רת רפ ןנייז ןנעוו עגיימ עלא זא סייוו
 ןעמוק לאז טעבינ ןיימ איבת (7ק) :הרות יד ןייטש ראפ וצ ןבע/ריה טסלאז את טאנ

 !ינמת (איק)':ץז לייחכ ץה וטסלאז'איבנה ןתנ ץות מ;אזיג םסאה את'אדו.ריד רפ
 :םיקוח דעיו קתעל ךימ םיסעוו את׳זא רת וצ ביולא ן;אז ןלעוו ןיצפעל ע־ןייש
 עמכערינ ןנייז חוצה עניידעלא םוראוו גאז ענייד ץזייר ץוח טוט גנוצ ץימ ןמ (עק)
 שיוא באה ץא םוראוו רימ ץפלעה וצ טייךביגנא ןייז לאז סנאה ןייד יהת (*ק) ;ךייר
 ןוא םאנ ףלי״ל ץד וצ ץטסוליג אומ ץא יתבאת (£>) :תוצמ ענייד ןא$נ וצ םלידו רעד
 ן2על לאז בייל ץימ י״י (זייקל :הרוח ץנ ןיא ץ1 קסוע ץא לערו ןפלעה רימ םןעט ת זא
 י ידכ
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 אכק בק תבשה םויל םילהת
 תארק יל התרצב יי לא תולעמה ריש א בקמ" י :?רח ןושל ן־ךייר םארי אך קמןנ ־וסימ ץךו חא רוסזס דוד

 רקש ת$שמז ישפנ "הלצה יי'ב :יננעיו
 ן0ל זול ףסי המו ףלןתי המג :הדת ןושלמ
 :םימתר ילהנ םע םינונש רובג יצח י :המר
 :דדקילהא םע •הנבש ךשמ יתדו יפיל .ךא ״
 ינא י :םולע אנוע םמ ישפ3 הל הנכש תבדי

 :המחלמל המה ןיחא יכו םולע
 :תורז עלא ןופ ןיזמה אייז לאז מא לארשי ןץ>לעה לאז ת״י#ד סאד הלפת ,־ייא חא םאר

 ןיאמ םירהה לא יניע אשא תולעמל ריע א אנק
 :'ץראו סט? םענ 'רזע >:רזע אב:
 אל הנה י :ךרמש םונ:לא ךלת טומל ןתי לא נ

 עניימ ןיא ;אט טכעוו אוד םאוו םיטפשמ ענייד גוא ,ןביול קגאקזדןידלאן ־ןיא ידכ
 איוו וזא טריא רפ־ןלאוו ץב ךיא •""ס*) :טנעזו ערעיד ןופ ןפלעה ריט ןלעוו םיאנוע
 ןיהואוו גערו םער רימ זייוו גוא טבע}ק ןייד ץא רענב ךר ךיא טעב ׳ףא? ענעראלךפא

 :ןסעג ראפ טינ תוצמ עינייד באה ךיא םוראוו ׳ןייג לאז ךיא
 ץגאז ץלאזאייז םיוליד טנאזיגדוד טאהתולעמה ריש ןהעצפופ איד.ריש (א)בק
 ןופ הרזע ־ועד וצ רבייוו ןופ ה־וזןןרע־ד ןופ ןעייג טאוו םערט ןהעצפופ איל ףיוא
 וצ ךיא באה דייל ןעוויג רימ זיא םע זא .תולעמה ריעא פע־וט רכילטיא ףיוא ןנאס

 •.ןעפעל עשיאפ ןופ ליעמ ךימ ייאז טאנ י (נ) :טרעפטעיג ריס רע טאה ןפורינ טא}
 ןבאה םאוויד וצ טגאזיג טאה ךלמה דוד •ימ (ג) :י ג;וצ ע?לאםא ןבאה םאוו יד ןופ
 קמ לאז טאוו גוא ןבעג וצ ריד ןרעס ר? לאז םאצא ראפ ךא}םאוו ננוצע?לאפא
 איד םיס ןפאלש רפ ךאד זיא גנוצ איד ,גנוצ עשלאפ אוד ןבאה ריד הריס? רעמ ךא}
 אר ;יא רובגא אייב ןילייפ עפרא? וצ י ךיילג זיא ערה ןושל י״י (י) :ןפיל גואץינז
 טאוו ץלאה וססוב ןופ ןיליוק וצ ךיירב זיא גוא ןיפייוו ץפ ייז םיה ח}רה רע םאוו טנעה
 דח י־* (י)* :איייז ןנערב גינייוועניא ןופ נואץשאל ראפ אייז ןענייז גינייוו ץקיוא ןופ
 ערה ןושל רביא'זא ריס זיא אייוו ךיז ןיגאלןנ ץ־זוי ך איוו ךיירב םגאזי;טאה ןלס׳ל
 ב״ל ץימ טאה םורד נוא יני (ינ :ץרעטאט יד ןופ ןיטלעצי} יר ייב טעוריג ךיא באה
 םול? םערי}גאה ךיא י" (0:םול? טנייפ ץבאה םאוו ר טיט םעורינ טייצ ע;נאלא
 :ריס טימיץטלאה וצ המחלה טקעוו רעד ייז ץבאה םול? םערי}באה ךיא זא גוא
 ןעסיק טעוו ןענאוו ץפ ןהעז וצ גרעב ר וצ ןמא ענייס ףיוא בייה ךיא .ריש 00 אנק
 םאה טאוו טאנ ץפ ראנ ףליה ץיק.םענייק.ץפ םי}באה ךיא ׳יי (0 :ףלי,ך ץיש

 .ןירעוו טסטילגי}םיוא ןיזאל טי}רע טעוו םיפ ענייד לי• (י) :דרע בוא לייהיה ןפא?אע
 ריל ןופ החיגשה ןייז פא םינמוט רע םסייה סאד ןעלמערד םי3 סוט רעטיה ןייד טא}
 שי;מא ןעלסערד טינ יא? ץיק.טומ לאר?י ןופ רעטיה דעד טא}י״י (י) :לא? ןייק.

 ,יסאיש



 גכק בבק אכק תבשה םויל םילחת
 זולצ יי הרמש יי יי :
 חרר הבבי אל שמשה םמוי י :זןנימי די לע |: • ־מ |*־.• : ן ־מ י• ז : ״ *״ 1^ז * 1 ן ז
 :ךשפנ תא רמשיערלכמ ףרטשי י >:הלילב

 :םלוע דעו ־לעמ זאמו ךקאצ רמעי ל ״
 : םיל#ידי ןופ חנ# םער גוא םילנר ילוע וייד ןופ החמש איד טליי* רעד ר׳סזמ ־ועד

 יל םירמאב יתחמש'י דודר תולעמה ריש א בבק
 הירעשב ונילגר ויה תודמע ב :דלנ יי תיב
 הל הרבחש ריעכ 1היונבה םלשורי ג י :םלשת־
 תודע הי "יטבש םיטבש"ולעזםשש י :ודרו
 תואסכ ובשיי המש יכ ׳י :יי םשל תודוהל ^רשיל
 • ^ י■• •י• * • ד* •+ # • • • • • םאש ולאש י :י דוד תיבל"תואסכ טפשמל

 יהיי :ד
 י *

 םולש אנ הרברא יערו דוא ןעמל " :דיתונמראב
 :דק בוט ז#קכא ונזחא : תיב ןעמל־ :ךב

 :תילג ןיפ הלואג דער ףיוא הלפת ןייא זיא רומזמ דער

 *־־ יי_ע_* תז ד 1 וי: יי_־ ״_ י יניע תא יתאשנ י הילא' 'תולעמה ריש א גכק

 ןייז וצ ןימ דנאה עטכער ןייד אייב טיישש טאנ .רעטיה ןייד זיא םאנ ״ (.י) :ץפאלש
 רעד ייב גוא 'ןייז קיזמ םינ ךיד ק רעד ןופ ן׳יה ך טעוו גאט אייב ם" (י) :רד ףיוא
 זייב ערא ןופ ץשיזד ךד טעוו טאג " (י) :ה;בל איל ןייז קי־מ םיז ךיד טעוו םעאנ
 גוא"געוו ןיא ןייז םיורא ןיד ןיא ץטיה ךיד טעור 'טאנ יי (ח) :בייל ןייד ץשיה םערו ינוא

 :גיבייא זיב םנייזו ןופ ןעמוק ץד ץא
 םטא;ץא ןייז ןלעוו רינ זא רינ טגאז ןעון זא טיירפי; ליט באה ךיא .ריש (יסבבק
 ץבאה בוט םוי ףיוא ןעמוקיג וענייז'טאוו ץטיטנעמ ליפ ץגעוויחזדםי• (נ) :זיוה
 טאטש אד 0יזיי׳ייי (י) :םיילאוד? ןופ ץרעיוט איד ץא םייצא ןעמא!ראפ טןומינ רינ
 יילרעילא ־ךיז טניפינ ריא ןיא טאוו טאטטיא יוו ץראווינ טיובינ זיא איז טאוו'םןלשורי
 .בוט םוי ףיוא םיטלש םמא;ןעיגנאנינףיוא קנייזיןיטראד טאוו ־*׳״<■0 :טייק״גיי#
 תא םורד בוא םילשורי.ןיא 'םעור הץ?ש איד זא תודע ןייא ןעוויג זיא גנאנ ףיוא םאר
 ןיךזהנס יד ץשעזינ ק;ייז ץ!ןראך לייוול (") :ם;םעד ףיוא טאג ץביול 'וצ ןעודיב ייאל
 :ץםפז*נ ןינראל ץלאי ד ךלמה דול ןופ דניזיג זיוה םאד ךיוא וזא גוא ןילוטש ףיוא
 רד ןיפ רעבאה ביל ד גוא םילשורי ןופ םולש םעד ףיוא טאנ ןופ ןטעג סוטי ילי־ (י)
 לאז הולש גוא ןועיוס ע גיד ץא"ץין לאז סורק ־"'(י) :ןבאה הולש ןלאז םילשורי.
 םע5 לאלשי לל? םד דניירפ גוא ר־ךיךב עניינ ןנעוו קלנל <״):ןיץאלאפ עץד ץא ץי!
 ףז;וא ק׳מהב םעד ץנעוי ץפ גוא ומי (#): :םילקו־ח ריד ץא םול# ןיי! לאז םע זא ךיא

 םטאנ
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 דכק גכק תבשה םויל םילהת
 די לא םידבע יניעכ הנה ב :םימשב יבשת
 וניניע ןכ התרבג די לא .דחפש יניעכ םהימ$
 בר יכ ונת יי ונת ג :ונתיש'דע וניהלא יי לא
 געלה ונשפנ הל העבש תבר י :זוב ונעבש

 י :םינוי יאגל 'זובה םיננאשה
 :לאר1מ איד קננילש־ועש םיאנוש איד ןדאלין םינ שאה רע םארו ת-שה .אוצ חנש ןיימ זיא ר׳סזס ־ועד

 רמאי ונל היהש 'יי ילול דודל תולעמה ריש א דכק
 ונילע םוקב ונל היהש יי ילול ב :לארשי אנ
 :ונב םפא תורחב ונועלב םייח יזא ג :םדא
 יזא ה :ונשפנ לע ירבע הלהנ ונופטש םימה יזא י
 אלש נ ךחב י :םינודיזה םי£.ד ונשפנ לע רבע
 הטלמנ רופצכ ונשפנז : םהינשל ףרט וננתנ
 ונרזע ח :ונטלמנ ונחנאו רבשנ חפה םישקוי חפמ

 :ץראו םימש השע יימשב
 :םירזקתי ריד ףיוא םפוג ךיא טעב ןועוו םיוביר םערו םילשורי ץא טאוו זיוה םטאנ
 טציז טאוו טאנ ריד וצ י .ןגיוא עניייס ןבייה ףיוא ךיא אוט טאנ ריד וצ .ריש 00גנק
 ער^ייז ןופ טקה יד וצ ןקוק טהענק את ןופ ןניואאת איוןהעי(נ) :ליטיה ןיא
 וזא עטניראה ריא ןופ טנעה את'וצ ןיקוק החפ?( רעד ןופ ןיגיוא את איוו .ןדעה
 ינ*י(נ) :זנוא ףיוא ןעמיראבירד רקז טעו״ו רע זיב טא ג רזנואוצ ןגיוא ערזנוא ןיקוק
 טיט ןיראוויג טעזינ ;ענייז ריס םוראוו זנ4ז ףיוא טאנ 'רעזנוא ךיד םיעראב רעד
 גןוטעפש םער ןופ ןדאוויג טעזי^ ליפ 'ןענייז רעבייל ערעזנוא ׳יני(ד; :תוניימ ליפ

 הוא;יילעב את טאוו חונוימ איד ץפינוא הולשב ןיסיעזיג ןעקז טאוו את ץפ
 :'ןעוויג הממ זנוא ץבאה

 טאנ ןעיו ־ליל (נ) :לארשי ןי;אז ןעוויג 'טינזנוא טיס םייאיו םאנ זא .ריש (יס דנק
 ףיוא קינאסשיג ףיואזיא ששנעטאיזא טייין רעד ןיא ןעווינימינ ז;וא טיט סלאוו
 דנןייזזא'טייצרדןיא ןננולשינ ןייא טייהרע;ידעבעל זניוא אייז ץטלאוו י" (נ) :זנוא
 איזו ןעו״וינ זנוא ןטראוו ןישמנעמ עקראטש את ■"'(י) ':זנוא ףיוא"טמירניג טאה ןיראן
 רעןנוא ףיוא ןיראפיג רביא ןעוויג טראוו רעסאונ ךעבאאיוונוא שציייפ ראפ רעסאונ
 את זיא םאד רעטיאוו עדקשייר םאד זגוא ףיוא ןיראפיג רעביא טלאוו יי (") :בייל
 ריס ןיבעגיג טינ זנוא טאה רע טאוו טאניזיא טיגיולינ רעבא ויינ (0 :המיקנ נוא האנש
 ןענורשנא ןע;ץן רעיייל ערעזנוא' ״״ (0:ןייצ ערעייז'אוצ ננוקוצלא?'א ןייז ןידאז
 .רעננייפ ת ןופ ץענ רעד !ופי ןגורטנא טרעוו ליגיופא איוו טנעה ערעייז ןופ ןי־ואווינ
 ין*?דל ר!נוא י־י" (יי) :ןראויץנ ןענירטנא ןנייז ירימ נ1א ןךאוויג'ץניאריב וצ זיא ץענ יד

 :דלע מא למייד ןפאש? טאק טאוו ןעטא; םטאנ ןנאמ רד ריס זא טסוק
 רדע "-.יי׳
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 ובק הנק תבשה םומ םמחת
 : קלח; טכידיג *ןייא דסחדנ קליחו ק־םהנ רגח מא ס^תי םאד חחסבח קיא חא ר**• סמ ץא

 אל ןויצ רהכ ייב םיחטבה תולעמה ריעי א ה יק
 הל ביבס םידד םלשורי ב :בשי.םלועל טומי
 חוני אל יכ ג :םלוע דעו התעמ ומעל ביבס יד
 וחלשי אל ןעמל םיקידצה לרוג לע עשרה טבש
 םיבוטל * הביטה י :םהידי התלועב םיקידצה
 םתולקלקע םיטמהו.׳י : םתובלב םירשילו

 :לא־־^י לע םולש ןואה ילעפ תא ; םכילוי
 : תחא הליאו איד תעג ןייז םעוי םאור ההםש עסמ־ט איד*ןופ קער רוסדכ רעד *

 ונלה ןוק תביש תא י בושב תולעמה ריש א ו^>
 הת וננושלו וניפ קתש אלמי זא נ :םימלתב
 :הלא םע תושעל ל לידגה םדנב תמאי זא
 ל הבוש י :םיחמש ונרד ונמע תושעל יי לידגה'
 העמדב םיערזה
 ערזה ךשמ אשנ הכבו ףלו ךולה י :ורצקי הנרב

 :זתמלא אשנ הנרב אבי אבי
 ז \ד *• *ד " 1 ז

 גךאב רעד איוו ןייז אייז ץלעוו םאנ ףיוא ןוח^בא ץבאה סאוו איד .ריש 00 הבק
 ןלגניר גועב יד אייו םיל״ייי (־):גיבייא טביילב נוא םי;טקנאוו רעי טאוו ןויצ
 :ניבייא זיב ט;ייה ןופ קלאפ ןייז טא; סורא טל;נף וזא םילשורי טאטש איד םור^ז
 הלחנ רעד ףיוא םיע#ך יד ןופ טייקזייב םד ןעור טוט טייצ עגנאלא ףיוא םי;־נ 0)
 :תולוע ןאט וצ טנעה ע־קייז ןקערטיש םיוא טינ ןלאז םיקידצ יד ידכ םיקיר? יד ןופ-
 רגקיז ןיא ע;יטראפטכער ןנייז םאווייד וצ גוא עטונ יד וצ ןגישיגב לאז טאג .י^י(ד)
 טא;ייז טעו;ןגע וו עט^ירק ראפ ןיא ןיי;וצ ךיז ןניי;סאו; יל רבא ־•ס־"'(ה) :ןיי^״ראתז

 :לארשי ףיוא םולש .טכערמוא ןיק־ועוו םאו; איך'טיס ץדי$
 אייז ןלעיי ןייצ טאמש רד ןופ גנורעקר־דיוו יל ןועקמוא טעוו םאנ זא .ריש 60וכה
 רזנוא טעוו לאזןטסנעד י■ (נ) :םולחא איוו ןעוויג דאנ זיא םע זא ןגאז םלאקאד
 קמ טעוו לאמטקנעל .גנאזיג טיק גנוצ רזנוא נוא ריירפ םיה ןרעו;טלפ רד* לומ■
 ליינה (נ) !ע;יזאד'איד טימ ןאמיג תובוט עסיורג טאה טא; רק־לעפ'איד ןשיווצ ן;אץ■
 ךיז ריס ןבאה ןוחטב םער תמחמ גוא םיסנ עסיור;ןאטי;זנוא טימ טאה טא;תמא■
 רקאזז דןע3 איל איוו ךיייג גנורעקרעדיוו ערעזנוא טאג םוא רעק ׳״* (!>;טיילפי;
 םגן זע רעבא ןירערט טיש טייזי;ץבאה טאוו איל םדחיזה ("ג :דרע עקפורט ףייוא
 איד טריפי;טאה רע ז(< ו*" (י) :ג^אזיג טיש איל ןידיי;ש האובת ןיסקאווי; טאה

 האובת י *
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 חכק זכק תבשה םויל םילהת
 5 ץיז םיג דאנ ןאקי1מא ןא סוראמ ת*י*ד *ןי• ןידם1 ן־באה ראנ לאז ןמ זא דפוס םנאז ־יוםזם ־שד

 תיב הנבי אל יי םא המלשל תולעמה ריש א זכק
 אויש ריע רמשי אל יי םא וב וינוב ולמע אוש
 ידואמ םוק ימיכשמ םכל'אוש ב :רמוש דהש
 :אנשי ודידיל ןתל י ץ ינ םיבצעה םחל ילכא תבש

 ז •• • * ) •• 4 ז ־: 1 *.* ו*.* •• • 1.

 םיצחכ י :ןטבה ירפ רכש םינב יל תלחנ הנה ג
 רשא 'רבגה ירשא ה :םירוענה זינכ ןכ רובנ דיב
 י■ • • ^ •• •• •• ץ • • •• •• • תבדי יכ י ושבי אל םהמ ותפשא תא אלמ

 :רעשכ םיביוא תא
 : 11 *יניס הנחנ תא םאמ דער חא ;ילןמלנ םאר םגאז רוסמ ־שד

 ךלהה יי ארי לכ ירשא תולעמה ריש אחכק
 בוטו הירשא לכאת יכ היפכ עיגי ב :ויכרדב ,
 דןינב ךףי יהבדב התפ ןפגב ףלשא ־ :דןל

 ךאנ רבא טנייווי; נוא ןענגא;יג רע זיא םרא םענעקורפ םער ףיוא ןעייז וצ האובת
 ןבוא;יד ןגארטי; ר? טאה טרא םער ףוא ןטיקיננא זיא רטאוו דקב איד זא םעל
 רע^א ץיוויג טיט תוצט איד ןעוט םאוו איד ןניי!וזא ג;א!יג טיט םייהא ילעפ ןופ

 :החמש םיורג םימ רנש ןייז לבקמ ץלעוו אייז
 *ינ םעוו טא;זא תמרש ןוז ןייז ףוא םגאזינךלטה דוד טאה םאר. .ריש (יי)זכק
 ןבאה טוג םי;קיז טאווטישעס ע;ייל רביא'ק׳טהב םעל ןופ אייביג םד ןרעמ
 טי;טעו)םא;זא נוא אייניג םעל רביא טהיטי; טסנוזמוא תובאיט ירעב איד ףז
 את ןטיה וצ טקראטשי;רפיה רד טסנוזמיוא דזאד ףז טאה םילבורל'טאקש יל ןטיה
 ץימש ףיוא אי־* רעייא טסנוזטוא ףוא זיא ןישטנעט דקיא מ גוא "י־׳ (נ) :טאטש
 ערעווש טיט בוא טייקרעיורט טיט ןא טלוק סאוו טיורב ןיטע ייז .ץנייל טעפש גוא
 ןייז םריגאוו ראפ טאוו'ןיגיזאד םעל *וצ שי;עםלעדב םד טאנ דאל םי;וזא טייבלא
 ןנערו תורישע ;ט?ארט טאוו ןשטקט איד ■יעי (נ] :הלות רד ץא קסוע זיא גוא ףארש
 נואיבלא םמא;דןאד ןענייזירעלניק איד םוראוו טשי; ףוא םאל זיא רלץק ערעייז
 םישעמ ןופ'רבש ראפ טא;ןופירא; ןטוק רלןיקגוא למ רע ןמעו)וצ אייזטי; רע
 את טינ רובנא אייב ןנייז טאוו ןילייפ יד ימ "־י׳" (י) :טוט שטנעט'רד טאוו םיבוט
 דטאפ רל םאו)רלניק ף ףוא ןנייז וזא ייז טיט טטיש טאוו רובג רל ראנ ןנגרה ןלייפ
 ךיין טריפ'רד טאה רע טאוו ןשפנעמ םעל רואיו י־"" (יי) :טני;וי רד ץא ףרלט ייז זיא
 ןיי1 לפלפמ ךיז ןלעוו ייז זא ץועוו טוןעש רפ םי;ןלעוו רדגיק עליעזא ,ייז ןופ רכעק
 :ןדיז םידמול איל ואוו רעיוט םעל ץא אייז טימ קרק םאוו םילהול איל םימ
 :בעינ םטאנ ןיא קיי^נוא טאנ ראפ ארומ ןבאה םאע עלא וצילואוו .ריש (יי)חכס
 ריד טעוו טנעה ע$ייך םיז;טסניד רפ אוד סאוו רא;ץסגן םהעןו וד זא יי" (ב)

 לואוו י
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 לק טנק חכק תבשה םזיל םילחת
 ךרבי ק יכ הנה י :ךןרלשל ביבס םיתדילחשכ
 בוטב הארו ןויצמ יי ז־ןכרבי ׳י :יי ארי רבג
 םולש ךנבל םינכ הארייי :תלד יס:לכ םלשח"

 ז: # • :לארשי לע
 וימילד ח*אלי לאי^

 רמאי ירוענמ ינחרצ תבר תולעמה ריש א טבק

 ל 'ולכי
 אל םג ירוענמ ינחךצ תבר ־:לארשי
 וכיראה םישדח ושרח יבג לענ":׳
 ישש ■י :םיעשך תובע ץצק קידצ יי י :םתינעמל
 תוגג ריצחב ודק י :קצ יאנש ליג רוחא 'וגכיו
 רצוק ופכ אלמ אלש י :שכ; ףלש תמדקש
 ר תכךב םירבעה ורמא אלו ל :רמעמ ונימדו

 :יי םשב םכתא ונכרב םכילא י
 1 תלואג רעד ףיוא גיא םי3ךה״ינ*תונימ חולמ תביראףיוא הלעת קא חאסאד

 יתא ב :יי ףיתארק םןרמעובמ תולעמה ריש א לק
 קאי?ש ןיימ רךאבפנתפא וצ דקלנ ןייז טעמ בייט ןייד ך"".(ג) :ןייז טמ גוא לואוו
 ןופ ןיגייויצ איד אייי ט׳יר? ץיז ןלעזו רדניק עגית גוא זיוה קד ןופ ןעלקנימ איד ןיא
 םרעוו תוכרב ע?לעזא טימ ״״ (י) :שימ קל םורא ןיציז ןלעוו גוא ץטרעבלייא

 ץשטנעב ךיד טעמ טאנ ונינ*(") :םאנ ראפ ארומ טאה טאוו רעד ראנ טשטנעביג
 קד ןופ געמ עלא םילשורי ןופ סטמ םעל ןיא ןהעז טסעוו גוא ןויצ טאטש:רעד ןופ
 שז?עו.י גוא רעדגיק ץבאה ץלעןי רעדניק עגייל זא ןהעז טסעוו גוא ""יי 0) :!יבעל

 :ץבאה ץלעוו לארשי םאמ םולש םעד ןהעז י
 ןגא;ןא טנמיי רעד ןופ קנא?שיג ףיוא ריש ףיוא ן;ייז רגידיילן ליב .ריש 00 םכס
 ןבאה ךאד ןא טניגוי רעד ןופ טאהיג ךיא באה ־שידיילב ליב "־י (נ) :לארשי

 טרעקאיג ןיקור ןיימ ףיוא ןבאה ןרעקא םאמ ח לי (0 :ןמוק ייב טנאקיג טינ :ךיש 'יז
 קידצ רעד טאנ רעבא " (י) :ןגיוציג גנאל אייז ןבאה רעקא םעד ןופ רונש םעדי גוא
 איר טגייפ ןבאה םאמ עלא י׳ני (״>:םיעשר איד ןופ קידטש 'איד ןיטמש וצ יטאה
 איוו ןייז ןלעמ ניא י״<יי :הז^וב תמחמ רטגיהא ןידעה ראפ ךיז ןמעוו קצ םאטש
 טרעוו םיוא םאד טטייד ןעט רעדייא זא רעבעד איד ףיוא טססאוו םאמ זארג סאד
 אייז ןופ םגאה ןייז טליפ רעד טינ טאה ־ועטינש רעד גוא "ל" 0) :*םראד ראפ םאר
 יד גוא "לי <״):רעבאש ןבלאג רעד טליפ רעד 'םינ אייז ץפ םאה דיילק םע ןייז נוא
 ךייא וצ ק!לאז הנרב םטאנ העטינש איד וצ טגאזיג טינ ןבאה געוו ןיא ץרא■ םאמ

 ריש :ןעשא;ס^א;טיש ךייא י ןיששנעב ריש *
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 אלק לק תבשה
 לוקל תובשק דןינזא הנלסת ילוק? העקש

 :דמעי יט ינדא המ 'רמשת תונוע ־י י..
 ה ןעמל ךדילבה ךמע ה־ל :יתיק

 םירמשמ ינדאל ישפנ י :יתלחוה ורבדלו ישפנ .ייו ׳ 1
 םע יכ יי לא לא־קי רסי י :רלבל םרמש ךרבל
 תא הדפי 'אוהו ׳יי :תתפ ומע הברלו ־םלה ל

 :ויתונוע לכמ לא־&׳י
 :ץפלעה א-יז לאז רע חד8׳ה וצ ץשאה ראנ ןיז ייב ץלאדשי ןייז םינ ןילאז לאיש:ך םאר שגאז ר*נזד רעד

 אלו יבל הבג אל יי דולל תולעמה ריש * אלק
 תואלפנבו תולדגב יתכלה אלו יניע ומך
 ילע לטנכ ישפנ יתמקו־ח ־תדש אל םא ב :ינקמ
 התעמ ׳יי לא לארשי לסו

 םלוע דעו
 • • • הלעת

 ־־.־־:7^ ו *י•-• י •׳ - • -ן ״ ״־י ־־־

 :ותונע לכ תא ךחל יי רמז תולעמה ריש א :
 ט רעה טאנ יניי• (נ) :ןפתיג טאג ךיד ךיא באה ץראה ןפימ םעד ןופ .ריש (יי)לק
 אוד ביוא " (י) :טעבי;ןילנ ןופ לוק םד ןמענ רפ ןילאז ןרעיוא ענייד .לוק ץימ
 י־ (י) :טאנ ריד ראפ ןייטשב ןענאק טעוו רעיו תורבע ענייק ןימיה טסעוו טא;
 ראפ ןיבאה ארומ לא;ןעמ ידכ ןיי!וצ יחומ זיא טנעה איד ןיא ריד אייב םחאוו
 :דייר עניייז וציןפאה אוט ךיא נ'וא טא; ריד וצ ןפאה טומ בייל ןיימ ־״יק (״) 5 יד
 טבאנ איייב ןמיה םאר רעטיס איד איוו רעמ טאנ ריד וצ ןפאה טומ בייל ןייו? י״נ (י>
 רד זיא טאנ טימ םוראוו טאנ 1צ טפאה ןידוי ריאיל" (>):;דעוו גאט לאז סע זא ןפאה
 סיוא ךיואיטנייה ךייא ירע טעוו טזיילי;סיוא ץוש ךייא רע טאהו לאמ ליפ גוא דסח
 טעוו טאג םוראוו הלואג איד 'ןייז בכעמ טינ ץלעוו תורבע איד נ־א ".י! (״):ןיזייל

 ׳ : תורבע ערעייז עלא ןופ ןידוי איל ץזייל םיוא
 בוא ץטלאהינ הואנ לעב טינ דקמ"ךיא באה ןייחאה ןיימ ןיא .טאג .ריש 00 אלק
 טינ ןיב ךיא נוא הואנ ילעב יד איוו וזא ןביוהי;ףיוא טינ ךיא באה ןניוא ענייו;
 :ריז? וצ יואר זיא םע איוו רעו; ןכאז עכילרעדנואוו ןיא גוא עסיורנ ןיא ןננאגי;
 וצ ןבילניג בייל ןיימ ,באה ךיא ןאסיג טינ וזא באה ךיא ביוא ךיא רעווש םאד " (נ;
 ראנ ןותטבא ךיא באה וזיא רסומ רד ףיוא ןוחטבאראנ טאה נ־א טגייזסאוו ד;יקא

 :גיב״א זיב ט?ייה ןופ טאג וצ ךיוא טפאה לארשי ריא ל׳יי (נ> :טא;ףיוא
 םאה רע סאוו ןייפ 'ןייז ןקניידיג ראז טאג זא ןטעבינ טאה ךלמה דוד .ריש (׳<)בלק
 :קדנהב םעדי ןעיוב לאז ןעמ ואוו םלא ןייא ןע;ופי;טאה רע רערייא םאהינ

 רשא ■

702 



 בלק תבשה םויל םילחת
 םא ג :בקענ ריבאל רדנ על עבשנ רשאב
 :יעוצי שרע לע הלעא םא 1יתיב להאב 'אבא
 דע " :המונת יפעפעל יניעל* תנש ןתא םא י
 ה ;ה י :בקנמ 'ריבאל תונכשמ על םוקמ אצמא
 האובנ י :רעי ידשב הונאצמ התרפאב הונעמש
 " המוק ח :ואת םדהל הזרתשנ ויתונכשמל
 קרו יש?ל 2 •• % ןראו התא %וזוונמ־־>
 נ? בשת לא דחבע דח ךמעב ד טתי ףירמחו
 הנכמ בוש;אל 'תסא דו־זל י;עבשנ'*י! :ךחישמ

 טש;דע דע םהינב םנ םדמלא וז יתדעו יתדב
 :א בשומל ,דוא ןלצב ך רחבייבג■ :ךל א?כל
 :,ריתוא יב בשא רפ דע חע יתחונמ תאז י-

 קראטש םדד
 ףיא^־וא ^1£ישןיי5ץפ םלעצינסעד ןיא ןמוקדעוו ךיא ביוא־" (ל :בקעי ןופ

 ץגיוא ענייס וצ ףאלש ץבעג לעמ ךיא ביוא " (י) :טעב ןיימ ףיוא ;יי;ףיוא לעוו
 שדקמה תיבא ןופ םרא ןייא ןעקפיג לעמ ךיא זיב יי (ח) :רעמולשא ועמערב ע עיז? וצ
 ץבאה חדקא ןיא ׳י" (,):בקע;ןופ םאנ ןיקראטש םעל וצ גנואורא ,'טאנ וצ ןיגעון
 י ןיעמ שדקהה תיב םעל ןופ טלא טלימו רד םיוא ןייא ןיי!טעמ םע זא טרעהיג דימ
 ןיבילניג זיא רע םאמ ןימדב קלח ץפ דלעפ ןיא טלא םאל ןנופינ דיה ]יבאה טנייה
 ןייז וצ ןע״וקוק דיה ץלעוו טלא םאל ןיסיימ דיה זא טגייה ־יי" (0:דלאוו ץפ היחא וצ
 ףיוא אייטשםורד ״־?;״):סיפ ענייז ןופ לעו?עש םוצץקובךיז ןילעוו ליה .יננואת
 ןיד ןיזיווינ טסאה אוד םאמ טאנ אוד ננואור ןיח ןיא הנייש ןייד ןעור ךאה גוא טאנ
 ןילאז םינהנ איד ר;ילאב ענייד ?עינ (6)' :ןולא םעל םימ םיתשלפ יד ץא טייקלאטש

 סמל ד םידיסח ענייד נוא ה;והכ ידג? אד רעדיילק עטכערינ 'איד םיה ןידיי־ק •א ךיז
 גוא ךול טכענק ןייד דיה ץגעוו ןופ ץרעה וצ וטקלאז הלפת ןיימ יי־" (ל :ןיעיגיז ןילאז
 טאה טאנ ״״ (״ל :ךלמ ןיקבלאזיג ןייד ןופ םינפ םאל גידייל ץרעק םוא טינ טסלאז
 זא ריא ןופ ץבאה טינ הטרח ץיקיטעמ רע םאמ הגןובש עתמא ןייאדוד וצ ץראמשיג
 גוא ־" (נ־) :לוטש )"ל ףיוא ןיעיז לאז ד? ךלמא ץבאה ךיא ילעמ רעדעקעעח ןופ
 ךיא םאמ ןימיה אייז ןילעוו הרות ץיה גוא תירב ןייה ץטיה ץלעוו רעדגיק עעח ביוא
 ףיוא ןיציז גיבייא זיב ךייא רעדניק ערעייז ץלעוו םיאיבנ איד ךרוד ןענרעל אייז לעוו
 טאה דוד נוא ןויצ טאטש רעל ןיא טלימו דעל םיוא םאה טאנ ליימ מ (!ל :לוטש ץיד
 רל ץא ןעור לאז רע טסולגיג טאנ טאה סודל .שדקמה תיב ןיופ טרא םאד טיייביג ;א

 1י\>ט2• י * י 1 * * • י ׳
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 ¬ולק בלק בלק תבשה םויל םילהת

 :םחל עיבשא הינויכא ךרבא ףרן ה־ויצ י¬
 םש '!י :וננרי ןנר החיטה! ע8לשיבלא הי״נדכו ״־
 ויביוא":יחישמל רניתשלערודל חל סילןא

 ורןנ ץיצ: ודלו תשב שיב
 ח*מולם

 םמעב המי בוט המ הגד דחל תולעמה ריש א לק
 לע בוטה ןמשו נ :רה ., .

 יפ לע דדש ןרהא ןקז ןןכזה לע דל שארה ןקז 1!^!!/ע
 יב לצ יררה לע ־חיש ןומרח לטכ -:ץתורמ
 ':םלועה רע םויה הכרבה'תא ל הזיז םש

 הלואג

 יי ידבע לכ ר תא וכרב הנה תולעמה ריש א דלק
 :תולילב יי תיבב םילמעה שלק םכדי,ואש:

 מ ז: 1: ״.* ד : יי רכרבי ג :יי תא וכרבו

 סיוא גנואת ןיימ ץי1 טעוו טאטש עגיזאד איל טנאזינ טאה טאנ ״״ (יי) :ןויצ טאמש
 טרא םער ןופ בוא "ייי (יס :ריא וצ טסוליכ ךיא םוראוו ןיציז ךיא לעיו אל .גיבייא
 :טיורב טימ םאז ןיבאמ ךיא לעוו םינויבא עריא .זייפש רעייז ןשטנעב ךיא דעוו
 ומוק טעוו הנוהב ד גב איד ןדיילקנא ןלעוו םינהכ איל טאוו םער ךלוד גוא "־"־י (״>)
 לעוו ןויצ טאמש'רעל ןיא (ד :ןגני! ןלעוו םרל איל םיליסח עריא גוא ףליה איל
 טכילינ

 גלק

 ■1*י '*'1 ■. - - .:*י 1 ■ : : - ■ 1 -
 :ץורק ןיי!ןענייש טעוו סיא ףיוא גוא ינאש טימ

 ןרהא ןופיפאק םער ףיוא ןיבעגיג טאה ןעמ טאוו לייא רע;ונ רעד איוו ןיי!ךיילג
 ^(נ)נ רדיילק'ענייז ףיוא נוא דראב רד ףיוא םרעלינינ 6ארא טאה םע בוא ןהכה
 ןויצ ןופ גרעב איי־י ףיוא ןומרח גרעב איל ןופ איוטרד פארא טרעדינ םע איוו וזא
 יטאבינ םאכ טאה ןויצ טאמש רעל ןיא טלאד םוראוו ,הערבו עפש ןמיק טעוו יזא

 י :גיבייא זיב ןיי!ראז ןיבעל סאל גוא הכרב 'איד זא
 דד אייב ק־טהב םטאנ ןיא םייעש ריא טאוו טבענק םטאנ עלא ריא .ריש (יי)־ולק
 םביול נוא השודק טימ טנעה ערעייא ףיוא טבייה ״־׳ (!):םיא טביול טכא;
 טע\ו דרע גוא למיה ןפאשב טאה טאוו טא} זא רבש רעייא ץיז טעוו וניבי ^ :טא}

 : ה:יכן> איל טע ור ןמלאל םאוו ןווע טאטיש רד ץפ ןזןימקב ךייא
 היולגו
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 י^שח םדיל םילח! •
 ג|אטינ ־$ח סיחג זניא םיס םאה דן לידו ת״י*ה ן*י1ל ןלאז ייו סאד םיול גוא םימב ך וד םנאחג ךלזמ דוד םאה רומזמ םר

 ילבע וללה * םש תא וללה היוללה ־א הלק
 תיב תורצחב * תיבב םידמעש ב :ד
 :םיענ יכ וםשל1רמז;;בוט יכ היוללה ג :ונ*
 ינא יכ ׳י :ותלנסל לארשי הי א1 ררב בקע
 רשא לכ י :םד־ו^ לכמ ונינודאו יי לודג יכ יתעדי

 1•• *.״: הלא

  ^ ^ 9 ״ י י " ^ 1 י י י 9 י יי״י

 תומתה לכו םימיב ץראכו םימשב השע
 רטמל םיקרב ץראה 'הצקמ י םיאשנ הלעמ 'י
 ידטב הכהש ׳י :ויתורצואמ ודח אצומ 'השע
 םיתפמו תותא חלש ־:המהב דע םראמ 'םירצמ
 ,דמע י :ודבע יכבו הערפב םדצמ יככותב

 םימוצע םיבלמ גרדו
 לכלו ןשבה רלמנועלו ירמאה

 ומע לארשיל תלזונ הלחנ םצרא ןתנו נ-
 ומע ל ןדי,יכ יי :דרו רדל דאבגז : םלייעל ףמש
 ברח,שקב םרגה יבצע ־ :סדנחי ודבע לעי
 םידמיע־■ (ב) :םיא שבייל טבענק םשאנ ריא .ץעקאנ סמא;שביול .היוללה (״)הלס
 טלאז זיוה םשאנ ריזנוא ןופ ןיפיוה איד ץא .זיוה םשאנ ןיא 'םיישק ריא םאוו
 םוראוו ןעטאינ ןייז וצ םנניז .םשונ שופ רע םוראוו טאנ שביור חי*ל״(נ) :ץביול םיא ריא
 לארשי .בקע.י ןופ רעדניק איד טלייוו רעד םיוא'שאה טאנ םוראוו ינ (י)':םיז זיא רע
 ראה'רעזנוא גוא םיורנ זיא טא;זא סייוו יןיא םוראוו ■־ (ח) :רןוא'ןינישםולינ ןייז ראפ
 םער ףיוא רע טופ טרעגאב טאנ םאוו ןילא לנ (י) :םיכאלמ עלא ןופ רעסערנ זיא
 ט;ניירב רע ׳יל־־ (0:וי־ךנורג פא עלא ןיא גוא ץנייס ד ןיאידרע רעד ףיוא גוא ליסיה
 ןיצילב טאנ טבאמ סייג ןיגער רעד זא םייצ רעד ןיא .טלעוו קע ןופ'ןיסלאוו איד היוא
 םיריכב על# ןיגאיטלנ טאה טאנ "־,י־׳ (ח) :תורצוא ענייז ןופ דניוו םעד םיוא םהיע רע
 ע#ז גוא ץכייצ ענייז טקיקינ טאה טאנ "ל* (־>תומהב זיב ץזניטנעמ ןופ םירצמ ןופ

 :טבענק עניד עיא ןיא נוא זיערפ ןיא םירצמ ןיאתובמ איד ןענייזסאד רעדנואוו
 ןיפ םיכלמ עקראטש איד תגרהינ טאה גוא 'רעקלעפ ליפ ןינאישיג טאה רע ״*״־׳ (י>
 עלא גוא ןקב ןופ יןלימ םעד גוע וצ נוא ירומא ןופ'דן,ימ םעד ןוחיש וצ קחיזנל (א■׳) •

 קלא$ ןיי] ע ברא ןייא ראפ דנאל דןייז ןיבעגי^ םא,ד גוא ז״י סג :ןענכ ןופ תוכולס
 ןי?א}ןיד טאג .עבייא ףיוא םייקימלעווי;ףיוא טזיירו טאג ןמאנ ןייד " (!י) :לאר^י

 טרעוו * ״7 ־
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 ולק הלק תבשה םויל םילחת
 םיביע ורבדי אלו םהל הפ יט :םדא ידי השעמ
 ןיא ףא ונדאואלו םהל םינזא יי :וארי אלו םהל
 רשא לכ םהישע ויהי םהומכ חי:םהיפב חור שי.
 ןרהאתיכ;;תא וכרכ ^רשיתיב ־י :םהב הימב
 וכרב יי יארי יי תא וכרב יסח תיב כ :יי תא וכרב
 :היוללה םילשורי ןכש ןויצמ ; ףורביאנ :י תא

 :םרפ ;יא בוא ללכ ;יא ;•שישנעס עלא םוב רע סאוי םידסח איד ףדא ת״ישה ןיביול אוצ םנאז רומזמ רעד

 ודוה בודסה 'םלועל יכ בוט יכ י;ל ודוה א ולק
 ינדאל ודוה ג :ודסח םלועל יכ םיה^ה דדלאל
 י ._/י_ _׳ יי :ודסח םלועל יכ םינדאה
 םימשה השעל ה :ורסחי םלועל יכ ודבל תולדג
 לע ץראה עקורל י :ודסח םלועל יכ הנובתב
 יכ םילדג םירוא השעל י :ודסח םלועל יכ םימה
 יכ םויב תלשממל שמשה תא ח :תסה םלועל
 תולשממל םיבכוכו חרדד תא ט :ודסח םלועל
 םירצמ 'הכמל 1י :ודסח םלועל יכ הלילב

 תואלפנ

 ןייז ןופ טפשט םעד ץפפ#ם םעוי שאנ זיי ינ (י־) :גיבייא ףיוא סנאמ רעד טרעוו
 ינ" (יס) :ןאט םפוגייי!לאז רע זא ץטאראב ףיז רע טעמ שכענק עןייז ףיוא גוא קלאפ
 :טכאסיג אייז ץבאה ןישטנעמ ,רבליז גוא דלאג ןופ ןענייז ץדייה יד ןופ רדליב 'איד
 :ןהיעז טינ ןנאקקוא ץגיוא ץבאה איייז .ץלייר טינ ןענאקקוא ליוטא ץבאה אייז ה0 (״)
 רעייזיץא אטי}םוטא ץיק״וליפא חא םע .טינ ץרעה נואןיל1עיוא ץבאה אייז־•״״ (ח)
 רעדיי3'עטיי;עךייה'אידטבאמינ ץבאה םאמ תוכאלט ייעב איד םהימ (חינ :ליומ
 :אייז ףיוא ןוחטבא ץבאה'םאר עלא ףיוא וזא נוא' אייז איוו ץיז ףיוא ץלאז
 :טאנ םביול ןרהא ןופ דניזיג זיוה םד ,שא}טביול לאר&ח ץפ דניזיכ זייה ריא ״נ (*י)
 :םאנ יחוא טביול עגיטכלאפ םטאנ ריא .שאנ טביול םלול ץפ דנימנ זיוה ריא ״•נ (־)

 :היוללה'.םללטיורי ץא םעור טאוו ןויצ ןופ טאנ רעד זיא טביולנ ויינ(״נ)
 :דאני;'ןייז חא גייבייא'ףיוא נוא סטונ טוט רע סוראמ טאנ שביול .ודוה (א)ולק
 םביול ח" (נ) :םיכאלמ עלא רביא םאגא זיא רע טאוו םאנ וצ טביול יייה (נ)
 רדנואוו עסיורג טוט'רע,טאוו (י) :'ןדאה עלא רביא ראהא זיא רע טאיו טאנ וצ

 (י) :שייקידנאטש ראפ טיט לטיה םעד ןתאשב שאה רע טאוו ה־ר,י(ה) :ןייילא
 ןפאעב טאה רע טאוו השי־ל (0:רסאמ םעדי ףיוא דךע יד שיירןש ראפ טאה רע םאמ
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 ק ולן םילהת
 לארשי אצויו אי :ודסח םלועל יכ םהירוכבב
 עורזבו הקזח דיב בי :ודסח םילועל יב םכותמ
 יכ םירזגל סוס םי רזגל גי :ודסח םלועל יכ היוטנ
 םלועל יכ וכותכ לא־שי ריבעהו ייז:ודסח םלועל
 םלועל יכ ףוס םוב וליחו הערפ רענו י3 ז ורפה
 :ודסח םלועל יכ רבדמכ ומע ךילומל זט :ודסח
 גרהר חי :תסה םלועל יכ םילידג םיכלמ הכמל יי
 ךלמ זתיסל טי :ודסח םלועל יכ םירידא םיכלמ
 יכ ןשבה ךלמ גועלו כ :ודסח םלועל יכ תמאה
 םלועל יכ הלחנל םצרא ןתנואכ :ודסח םלועל
 :ודסח םלועל יכ תבע לארשיל הלחנ בכ :תסח

 ומרפי יכ :ודסח םלועל יכ ונל רכז ונלפשבש גכ
 יכ רשב לכל םחל ןתנ ־יכ :ודסח םלועל יכ ונירצמ
 :ודסח םלועל יכ םימשה למ ורת ט :ודסח םלועל

 : לבב תולג ףיוא גזא ■ידןנמה תיב ןברוח ףיוא שגאחנ חא ר׳מימ רניד

 ונרכזב וניכב םג ונבשי םש לבב תורהנ לע א זלק
 אייב קמלעווי;וצ ןפא^ב טאנ םאה ןוז איד (ח) :םלעיי רד ףיוא טכיל עסיור^

 םעד וצ טביול המל (י) :טכאנ ייב ןגיטלעווי;וצ ןועטש יד םימ ה;?ל יד תא (ם) :״גאמ
 םיוא טאהגואאיייי(אי) :םירוככ ערעיי/םיו?םירצמאיד ןגאלשי;טאה רע םאו)
 םיוא םעד םימ גרא דגאה רעקראטש רעל םימ ייב (בי) :םירץמןופ ץדוי איד ןעוצי)
 ףיוא ףוס"םי םעד ץסיגש וצ טאה סאוו םעד וצ םביול יזיגל (בינ :םתא ןימןכערמשי?

 םריסי;ךרוד םאה רע גוא ר*נעהי (יי) :רך$וזב ןגנאגיג זיא םבש ר?ילטיא גוא רק;טש
 ץא ליח ןייז טימ הערס םליסייומיג םיוא טאה גוא יעני (*):םנ םעד רביא קוי ייד
 חכסל (מ)" :רבדמ רעד ןיא קלא£ ץד םריסיג םאה םאוו םעד וצ םבימ ךיליסל (״):םי
 עקיראםש יד םכארבינמוא טאה נוא מיהיו(חי) :םיכלמ עסיורג יד ןגאלשג טאה גוא
 םעד גוע וצ גוא *יעלי (כ) :יךומא ןוט ךלמ םעד ןוחיס וצ ןי״י* (■י) :ןע;כ ןופ םיכ׳למ
 ברא ןייאהלחנ <ברנ * בלא ןייא רפ'ךאל רעייז ןכעגיגמאן1 גוא ןחבי (אכ) :ןשב ןופ ךלמ
 ן;ייז רימ זא טקניידיג ףוא טאה סאוו טאג וצ טביול ינלששבש (גכ) :לארשירניד ןייז "וצ
 ♦ רגידיילב ערףוא ןופ טזיילי;םיוא זנוא םאה גוא ינק־״י (יב) :םתצז? ןיא הזובמ ןעוייכ
 םא) 'וצ םבימ ייעי (יכ) :י שינעפעשב עלא וצ זייפש גוא םיורב טיג רע גוא !ןתינ (״>

 י :דאןמ ןייז זיא גיכייא ףיוא םוראווילמיה ןיא םעור םאוו
 לע
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 חלק זלק תבשה םויל םילחת
 :וניתורנכ ונילת הכותב םיברע לע ב :ןויצ תא

 ןח" ־ ח▼ ורז • 1 . ן # . • ו" • ו1 ד *1 2 1 ־־: 1

 וניללותו ריש ירבד וניבוש ונולאש םש יכ ג
 ריש תא רישנ ךיא י :ןויצ רישמ ונל וריש החמש

 םלשורי ךחכשא םא -י :רכנ תמדא לע יי
 יכרכזא אל םא יכהל ינושל קבדת י :ינימי חכשת
 :יתחמש שאר לע 'םלשחו תא זלעא אל םא
 ורע םירמאה םלשורי םוי תא םודא ינבל יי רכז י
 ירשא הדודשה לכב תב ח :הב דוסיה דע ודע
 ילשאט :ונל תלמגש ךלומג יתא ךל םלשיש

 • :עלסה לא ךיללוע תא ץפנו זחאיש י ־
 ^ ־ !ז ־ •• | ר־ ז ^ ״.״ | •• • :

 ןהכולם איד קנע*ג םיא םאה גוא ןאם;ג םיא םינ םאה רן םאור םידסח איד ףיו# ת״ד^ה םגיא ד;לםה דוך

 :ךרמזא םיהלא דגנ יבל לכב ךדוא דודל א חלק
 7 |ו7 : ־־: • מ ״.״ו•.־ *־ • > ז : ן| : ״ ץ: י

 י א#• • ^ % •# • ■2 9■ — •• •• • • •# — • ••

 ךמש ל? לע תלדמ יפ ךתמא לעו ךדסח לע
 ריס זא םגייוויג ןבאה דימ גוא ןסגעזיג רימ ןנייז לבב ןופ ןבייט יד ייב .לע (א) זלק
 םאמ רעזןיוב את ףיוא לי (י) :בורח זיא ןויצ טאטש יל זא טנאמ רד ךיז ןבאה
 ערזנוא םתאמ י־ 0):ןעלליפ עךזנוא ןגגאהיג ףיוא ריז? ןבאה ךייש םער ןיא ןסןואמ
 איוויוזא גנאזי? ןופ דייר ןעלליפ יל ףיוא ןליפש ןלאז ריז? ןטעביג זנוא ןבאה רגנייפ
 ץלאז ריסיקעביגזנוא ןבאה רטעפש ערעזנוא גוא ק׳מהב ןיא ןליפש ןגעלפיריט
 וי• (י) :ןוי? ןיא ןליפש שגעלפ ריא איוו וזא זגוא טליפ# .החמש ןופ גנאזיג ןליפש
 :דנאל דמערפא ףיוא גנאזיג םטא;ןג;יז ריס ןעגאק.וזא איוו'טכארטיג רימ ןפאה
 עטכעך ןיימ לאז םילשורי ריד ןא ןיטע; ראפ לערו ךיא ביוא ןגאז לארשן את " (ח)
 זא ןעזןוג ץימ וצ שפעלקלג וצ ןרעמ לא;גנוצ ןיי© קנית (י) :חכ ריא ןסעל יראפ דנאה
 לעמ ךיא ביוא גוא ןקניתיג םי;ניד;עט£ ךת לערו ךיא ביוא ץדייר ןנאקז טינ לאז ךיא
 ריב* (י) :ה1דמש ןיימ ןופ בייהנא ןיא 'םילשורי ןופ גנונאןק רעד םאד ןגניירב ףיוא םי;
 םיליבד ןבאה אייז זא גאט םעדי ץא ןאמי? ןבאה םאו;את וצ ןקגיתיג טסלאז אוד
 זיב םילבור; בורה טכאמ םללבב את וצ'םנאזיגןבאה ייז סאמ גוא טכאמיג בורח
 סאמ לב? ןופ גנולטאז ןייא אוד ״ (ח) :ריא ןופ'דוסי רעד ןרעמ טקעלפטנא טעמ םע
 טאוו םעד וצ לואוו שותד ךךוד ץרעוו טביוריג טטעוו אוד זא ןייז ישעו; ףוסיץיד
 :ןאזןג םטפעלש זנוא םסאה אוד םאו;ראפ רעד גנוטלעגךעפ ןייד ןילאצב רת טעמ
 םעוי ביא 'רדניק.עגנוי ענייד דגאה ץא ןעמענ ןא 'טעמ םאמ םעד וצ ליואמ יימ (#)

 ;ןייטש 'םעך ףיוא ןיטלאפש וצ אייז
 עס^על? איי יא6 .ן?לאה ןיז;א;ןיי!? ם© ןביול עזג ךת אוט ךיא .רתל (יי)חלק

 םיטבח
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 טלק חלק תבשה םויל םילחת

 ישפנב ינבהרת יננעתי יחאר!יי םוי? ־ \ ךס־םא
 ףיפ י־טא ועס?׳ יב ץרא יכלמ לב ץ ךתוי י :זע
 יי םר יב י :יי ־זובב לודג יב ״ יכרדב תשד •י
 לולא'םא י : ערל 'קחינמ הובגו האד ל#)
 ךרי חלשת יביא ףא לע ינתח ה־וצ ברקב
 םלועל ךדסח ץ ירעב ־טגיןי ״:ךזטןיגעשותן

 'י :ףרת לא ךילח ישעמ
 :ןי^סנעמ ןימ םירס ןוחתמ גוא םאהמ עכילסיא ףיי-א ת-ישה ןופ תדברפ החגשה אך םדזלןמע ־יזנןס רנח

 :עדתו ינתרקה י; רומזמ דחל חצנמל א טלק
 יערל התנב 'ימוקו יתבש תעדי,׳יתאב
 :התנבקה 'יכדו לכו תירז יעברו יח־וא י :קתיב
 רוחא " :חלכ תעד ץ ןה ינשלב הלמ ץא יב י
 תעד האילפ יי :הכפב ילע תש#!׳ינתךצ סרקו
 וגילייה ןייד וצ ןהוב ךימ לעיו ךיא ל־-׳י ל" ^ :ןיביול ךיד ךיא לעוו םימכח
 םוראו״ו תמא ןייד ףיוא גוא םידסח עגייל ףיוא ןמאנ ןייד ןנוימ לעיו ךיא גוא לקדד
 ענייד ם!קמ טסיב אוד לייוו ;ישטגעמ עלא ףיוא ןמאנ ןייד םיורנ טכאמינ טקאה אוד
 רעד' .טרעפטינעיג רימ וטסאה ןפוריג ךת באה ךיא זא גאמ םעל ןיא םייב (נ) :דייל
 םי?למ ערא יו"־ (י) :טייקראטש ןייא בייל ןיימ ןיא ןקראטש טבאמיג יטסאה טימ
 :לומ ןייד ןופ גאז יד ןידעה ןילעוו אייז זא ןביול טאנ ךידי ץלעוו טלעוו רעד ןופ
 ־כ (י) :םיורג זיא דוכב םטאנ לייוו ןכאז םטאנ ןיא ןגניז דאנ ןלע וי אייז גוא תילד (ה)
 םאנ ךיוא ןעיו גוא ןנירעךינ םעל ןהעז טלא? רע טומ ךיייה רד ןיא טציז טאנ ךיוא ןעי}
 לעוו ךיא זא ־" (י) :םיעשר ת ןטייוו ןופ ןפארטש םראפ רע טוט ךייח רד ןיא טציז
 םעל רעביא" .הרצ רעד ןופ ןייז ליצמ גוא ןכאמ גתבעל׳ךימ וטסלאז הרצא ץא ץיג
 ןית ןופ האלש םאד אייז ףיוא ץקיש וטסלאז דימ ףייוא ןנלעצ דעיש עגיימ םאון
 •א םסאה אוד אידי יזא *־ (״):ד^אה עטכער ץח טיט ןסלעה ריט טסלאז גוא ינאה
 ץ? ךייא סאוו סד .םירקוד ןאק ניבייא דימ טיט וטסלאז וזא דקה דימ 'ןזייוו וצ ןביוהג
 * קרעה רימינוא ןזאל פא טינ וטסלאז דנעה עניתיטיט ןאטגסד וטסאה ללמא ןלאוונ
 ״״< (ב> :אייז טסייוו וד גוא תובשחמ עגיימ טשלאפינ טסאה וד טאק .חצנמל (א)טלק
 טסיימש ר§ את .ןייטש ףיוא ןיימ ץפ נוא ןיעיז ןיימ ןופ תובשחמ ך םבייוו ת
 םודא וטסאה גנואור ןיימ נוא געוו ןיימ ייי■ (נ) :ןימייצ עננאל ןופ תובשחמ עגיימ
 דיא יכ (י/ :עלא אייז טסייוו וד טניואוויג וטסיב ןגעלו עגיימ עלא ץא נוא בליננתיג
 דץא טאוו רעמלעוו עלא טאנ וטטיייוו גנוצ ץימ טיט טעריג טיג טראוו םד ךאנ באה
 ךיא ץטניה ןופ ינוא טניראפיןופ טל״נניריג םתא ךימ טסאה אח לי׳■ (׳י):ץזייר ליוז
 םע ה׳ת־'(י) :ךימ ןפארסש וצ סב ןיד 'ןאטיג דימ ףיוא טקאה גוא ןפיולט;א םינ לאז

 זיא "י י בי
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 פיק תבשה םויל םילהת
 ךחורמ יולא הנא י :הל לכוא אל הבגשנ ינממ
 התא םש םימש קסא םא ח :חרבא ךינפמ ה}אן
 הנכשא רחש •ןמב אשא ־ :רנה לוז^העיצאו
 :ךנימי ינזחאתו ינחנת ךדי םש םנ י :םי תידראיג
 :ינדעב רוא הלילו ינפושי ךשח ךא רמאו אי
 ריאי 'םויב הלילו ךממ ךישחי.אל ךשח םג בי
 ינכסת יתילכ תינק התא יכ גי :יחרואכ הכישחכ
 יתלפנ תוארונ יכ לע ךרוא יי :ימא ןטבב
 דחכנ אל יט :דאמ תעדי יש$נו־ ךישעמ םיאלפנ

 • • 11— • •• — • ן•# •• ץ ן ן•• • • ן ץ • • 1•• . • •• •• רתסב יתישע רשא ימצע

 ךרפס לעו ךיניע ואר ימלג יט :ץרא תויתחתב
 המילו יי :םהב דחא ולו ורצי םימי1 ובתכי םלכ;
 םרפסא ״:םהישאר ומצע המ לא ךיער ורקי
 :ץשיוו טינ םאד ןאקז ךיא בוא רימ ןופ ןבא!דךע זיא ךאז ך .רימ ןופ ןליוה ר? זיא י
 ךיא ןאקי ןיהאיואוו גוא םעכ ןייד ראפ ךיש ןיטלאהכ ןיי; ךיא לאז ןיחא ואוו "" (י)
 ןטראד וטסיב לטיה םעך ףיוא ןיי;ףיורא ראז ךיא ביוא " (ח) :ריד ןופ ץפיולטנא
 :אה ךיוא ןטלאד ושסיב דרע רעד רעטנוא ־סעלינא ןיבאש ריש לאז ךיא קווינוא
 ץלג*?׳ ץגראט רעל'ואוו טייז חרזמ ןיא ןעילפיקרנילפ שימ איוו לאז ךיא ״־׳* (ם)
 ץריפ ךיוא ךימ טוש ןיטלאד ט (י) :טייז ברעש ףוס'ןיא'ןעור לאז ךיא רדא שבייל
 יסואו (אי) :ןיטלאה ןא ךימ שוש שנאה עטכער ןייל נוא שסליןו אוד ואוו שנאה ןייל
 ןמאב רפ ריש רפ שעור טבא;רד ןופ שייקרעשסניפ םד זא 'ןגאז לאז ךיא ביוא גוא
 םנ (בי) :גאש אייי)איוו ץזייוו םיורא ךיש שוש ט?'א;יל םוראוו ששי;דזיוא םאל זיא
 איד ןישבייל טוש ריל וצ גוא ריל רפ רעטסניפ 'טינ ךיוא טכאמ שימעטסניפ םאל
 :ריד ראפ ךיילג זיא טייןליטכיל רעד טישי שינלעטסניפ םאד .נאט רעדיאיוו טבא;
 ךיש וטסאה בייל םלעטומ ןייש ןיא .ץפאציב'ץליניעניימ טסאה אוד םוראוו י־ (*0
 זיא גנופאשב ןייש לייוויץביול ךיד אוט ךיא וי"* (יי) :ישית נוא שיילפ טיש טקעך3
 .ךילרעלנואוו ןמז קרעוו ענייל .קרעוו עגיטכראפ נוא עכיללעדנואוו טיש ןיעווי;
 ךיא סייוו קלעוו עכילרעדנואוו עגייל רבא ןכאז עגולןי ליפ סייוו לכש ןייש ךיוא ןעו}
 ץ3 ךיא םאוו ץליוה ראפ טינ ריד ןופ'זיא ףונ ןייש ןופ דנאטשב רעד "ל (יס) :טי;
 םרעטומ ץימ'ץא ןלאווינ טבעווי;ןיב גוא בייל םלעטומ רעל ןיא ןראווי; טכאשי;
 ץ;יוא ע;ייד ץוצי ץבאה ץלעוו ץפאעיב םננאפנא ןיא םלוג ןייש יםלנ (") :םילעדי;
 געט איל ךיוא .רפס ץא ריד אייב ]בירש ראפ זיא טפעד? ךיש םאוו םלא .ןהעזי;
 ר* דיל ןופ זיא אייז ןופ ךאז ןייא טינ .ץלא וטקייונ ןלעוי ן?א?׳ב טצירע ןלעוו םאו)

 ןיליוח
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 טלק תבשה םויל םילהת
 לטקת םא טי :־־ןמע ירועו יתציקה ןוברי לוהמ
 החמי רשא כ :ינמ חרס םימד ישנאו עשר הולא

 ןי ךיאנשמ י אולה אכ :ךירע אושל אושנ המזמל
 האנש תילכת בב :טטוקתא ףיממוקתבו אנשא
 ?בל עדו לא ינרקח גכ :יל ויה םיביואל םיתאנש
 י? בציע ךרד םא הארו יכ :יפערש ערל ינגד?

 :םלוע ךרדב יגדנו
 , ז * | •:ו״.* : ־ וי• :

 :תוליכר ןמא ףייא םעריג ץבאה איד סאוו ןרשיז איד בוא גאוד ף יוא םיואמ ג ךלמה דה טאה רומזמ קד

 םדאמ יי ינצלח ב : ידודל רומזמ חצנמל א טיק טכ םוי
 ובשח רשא ג :יחצנת סיסמהשיאמ ער
 םנושל וננש י :תומחלמ ורוגי םוי לכ בלב תוער
 :הלס ומיתפש תרת בושכע תמר שחנ ומכ
 יחצנת םיסמה שיאמ עשר ירימ יי יחמש -י
 ריפיוו גיא שאנ ריד ןופ תובשיחש איר ריש איי3 ןנייז רעייש רעייז איוו ־לי (ח) :קיוה
 רעו? ךאר ןנייז יי! 'קיי? אייז'ךיא לא; וזיא איוו םי•"** (חינ :לאצ רעייז ןיא אייז קיז
 סלאוו בעל ךיא גנאל איוו גוא דקכאוו גידנעסש קז וליפא לא;ךיא ןעוו .דמאז ןופ
 ״■(■>>: ץלייצ רעד םיוא םנאקיג שייג אייז ךיא 'שלאוו לטיה ןיא ריד שיש ןעויויג ךיא
 טולב ןיסיג ראש שיאוו ןיששנעמ איל ךיוא עןח םעד ןישייט טסלאז שאנ אוד יאורה

 ןביוה רעד םיעשר איד םאוו םיד י־׳* (־':ריט ןופ פ'א ךיז טרעק'איי;גאז ךיא םאוו
 ליומ ץא ןיביוה רד שקב אוד .ןשייל ןראנ וצ ןק;אדיג עטכערע ןגעוו ראנ זיא ךיד
 טנייפ ןכאש םאוו יד "ילח ("נ :טייקשלאפ ןאש ןנאןר ןלאז אייז ראנ םיאנוש עקד ןופ
 ריד ןיגעקי ףיואיקייששי םאוו יל טיט נוא דנייפ אייז ךיא באה ןשייל רפ תוצמ עקד
 ץא באה'האנש עיששערנ אילת4נ״(ננ) :ןנירק ךיש ךיא אוט הח;שה ןייד ן;עק;יל וצ
 זיב ךימ ששלאפ יתקח (מ) :םנייש עקש איוו 'ןניוא ענייש ץא י ןקז אייז .טקפ אייז
 עניימ ןשימ שסלאז וד זיב ץמ בור? .ןצ־ואה ןייש ןופ'תובוחש ד ןשימ ששלאז אוד
 סאוו שכערנואץפ בערו ץא קיינ תוגשהש עקש ביוא העזגוא ".יי (ינ) :!קנאליג
 ץריפ רשעב ץש וטסלאז געוו ןשלאפ ןיא'קיינ ייז ביוא נוא' ,םורללעפ ךמ םבאש
 :ןבלאששי 'רעסעב לאז ךיא טשייה םאד שיייג טלעוו עצנאנ איר ואוו געוו םעד ןיא
 .ץשיטנעמ ןיטכעלשא ןופ שנעה איל ןופ'שיוא ךיש איצ ינ*לח 00 :׳יני חצנמל (•>)'סק
 םאוו ץששנעמ אייד ןופ יש"'(נ) :ץטיול ךימ וטסלאז טביור םאוו ןשטנעשא ץפ
 ןטלאה וצתומחלש ץיא ךד אייז קשא!גאש עלא גוא ןצ־ואה ןיא'םטכעלש ןטכארמ
 גןאלועא איול ערה ןושל ןדימ וצ ננ'1צ רנקז שפראץיג ןבאה אייז יע־ (ינ ריש שיש
 ץ$ שדל יניס־׳ (ה) ןצפעל ערנקז רטנוא נימנעטשז'זיא ננאלץא ןופ ספינא .ןשיי3 וצ
 סאוו ןי9יה ךיש וששלא; שבימ םאוו ץשיטנעטא ןופ .עשי ר ןופ שנעה אמ ןופ טא^
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 אסה םה תבשה םויל םילהת
 יל חפ םיאג ונמט י :ימעפ תוחדל ובשח רשא
 1 ־ • ״• : * ז ז : : • : ז ) י *1

 הלס
 יל ותש םישקמ לגעמ דיל תשר ושרפ ם
 לוק ל1 הניזאה התא ילא'ןיל י יתרמא
 ישארל התופס יתעושי זע ינדא הוהי ח :ינונחת
 לא וממז עשר יראמ ייזתת לא ט :"קשנ םויב
 ומיתפש למע \בםמ שאר י :הלכ ומורי קפת
 םלפי.1 שאב םילחג' םהילע וטומ־י אי :ומיסכי
 ץראב ןופל לב רשל שיא בי :ומוקי לב תורמהמב
 יכ'יתעדי גי :תפררמל ונדוצי ער םמח שיא

 י י ךא יי :םינייבא טפשמ ינעקד ייז השעי
 הינפ תא םירשי ובש המשל ודו

 ו י••• ד ־.* • ז : ; •־ 1**.• : 1
 םיתשלפ

 הניזאה ל השת ףיתאךק יי רודל רוטזט א
 ת־^ל יתלפהיזוכזר ־ :ךל יארקב ילוק
 יא? !באה עגיד־ועפאה איד ** (י) :סיפ עגיימ ןסיוטש רפ וצ טבארטיג ןבאה אייז
 םער ףיוא טיירפש ראפ ייז ןבאה ץענ רד ןופ קתטש איל גוא ץעגא ירימ וצ ןגראב
 ךיא *תיש* (0:גילנעטש רימ וצ ןאטיג איייז ןבאה 'גגולכיורטש .א״;ךיא ואוו טרא
 ךיא טעב טאג רעקראטש ןיימ ךאר טסיב אוד גאז ךייא גוא טאג וצ ןיי] ללפתמ אוט
 עקראטש ןיימ ררעה ;יימ טא; טסיב וד " (ח) :טעבי;ןיימ ןופ לוק םד םענ ראפ ךיד
 ־,עמיקיב ןעגייז םע זא גאמ םעל ןיא פאק ןיימ טקעדיג וצ וטסאה גיבייאיןופ .הלי,ך
 טסלאז םאג ךיד ךיא םעב לי (6):ןמלאה וצ המיחלמ טניפאוויג םיא;וש ריס היוא

 •יבשהמ ןייז .זייב רימ ןיא ןהעז ליוו רע םאוו טייק_יטם'וליג ןייז עשך םוצ ןבעג טינ
 ןילאז אייז גוא ןריפ שיוא ןעגאקטיג לאמ ןייק״לאזרע' םד ;עהיצ םיואטיגוטסלאז
 םאיי איל ןופ טביוה רד "יי (•):ןריפ םיוא ןענאקז טי;אייז לאז רע םיא ןופ ךיוה יייז
 ןופ גוא ןצפעל ענייז ןופ טייק.שלאפ םאר ימודאה גאוד זיאסד סורא ךימ ןעלגגיר
 ןילאפ ןילאז ןיליוק עגידרעייפ יסיע (יי) :ןקעד וצ אייז לאז םיא טימ ןעגייז םאדאיל
 ןילאז אייז רבירג ןיא רעייפ ןיא ןלא© ןכאמ'אייז לא] טייקשלאפרעייז ־אייז היוא
 ןבאה טי;םויק ןייקלא]ערה ןושל טער סאוושטנעמא ־יי ><)':'ןייטש ףיוא ןגאק טינ
 ־יע זיב ןעג;א5 םיא םטבעלש םאר לא] טביור םאוו שטנעמ רעד '.טלעוו רד היוא
 ןאט טעו] טאג זא ןייז טעוו ףוס רעל זא םיייוו ךיא ־"־יי '(לי) :;רעוו ןסיוטש רפ טעוו
 ץר ןיביול ןילעוו םיקחצ איד רא] גוא וי (יל :ןויבא ןופ גוא יג^7 ןופ טפשמ םעל

 :ךד ץביול וצ רד ראפ ןיציז ןילעוו עגיטראפטכער אד גיא ןעמאג' י י
 םקלאז .ךימ ץרעה וצ ןלייא ופסלאז ןפור ךיד לעוו ךיא זא -טא; .רומזמ (י1 אמס

 ראפ *
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 בטק אמק תבשה םויל םילחת
 יי התיש ג :ברע תרנמ יפכ /ראשמ הינפל
 יבל טת לא י :יתפש לד לע הרצנ יפל הרמש
 םישיא תא"עשרב תוללע ללועתהל ער רבדל

 /• ״־
 קדצ ינמלהי יי :םהימענמב םחלא לבו חא ילעפ
 ן •־־ יו••: •: •: •.״ ־ : ״.־ ־ ן •;<״!1 •• ך !

 דוע יכ ישאר יני לא שאר
 עלס ידיב וטמשנ י :

 ינהיכויו
 םהיתועדב יתלפתו

 עקבו חלפ ומכ י :ומענ יכ ירמא ועמשו םהיטפש
 הוורי הילא יכיח :לואש יפל ונימצע ורזפנ ץראב

 ינרמש ם :ישפנ רעת ילא יתיסה הכב יניע ינדא
 ולפי י :ןוא ילעפ תושקמו יל ושק חפ ידימ

 • י 1 •• !7 •• **• ן 1 • 1 • !7 — •• •

 :רובעא דע יכנא דק םיעשר וירככמב
 ;•ן •; — ץ — ןי• ז ן ד : :

 :לידו קא ןלסה לואש ןופ ־תילןג סאד ןךעגם*ן םא םאה דמ זא קחייג לל*תכ רוד םאה ר1םום טחז

 :הלפת הרעמב ותויהכ דודל ליכשמ א במק
 םיירביגנא ןייז ראז הן?ת ןייזנ ־תלפת ה־ת (נ) :ץח ףור ץיא זא לוק ץימ ןזקענ ראפ
 איוו־ןמונינגא ץזיראז ריל וצ שנעה עניימ ןופ גנובייה ףיוא יל .תרוטק איון ריד רמ
 לוט ןיימ וצ הרימשא ץאמ "ל(־)';ןעווינ בירקמ טאה ןעמ טאוו החנמ טניבא איך
 ןבייה וצ ףיוא ןופ ןשיה ץימ שסלאז .זיא שבעל טינ טאוו שאד ץרייךטינ לאז אי! זא
 םמכעלשי וצ ץראה ןיימ ןניי!טינ טסלאז את ל* (י) :םשכעלש ןדיירוצ ןצפער עגיימ
 שינ 'ראזךיא נו'א שכערמוא ןעומ םאה י ץשנעמ ך שימ 'תועשר שימ םישעמ 'ןאש וצ
 ולש א ץימ שעה קידצ ריז זא רבא *ל"־ (ה) :םילבאמ עסיז ערעייז ;ישע וצ ןשסולג
 ,דקחא ר? רימ וצ ןרעוו טניקערינ םע טעוו געוו ןשוג ןיא ןיי;ראז ץיא ילכ ןגאלש
 ןיימ 'ןופ ןדעוו ןאבינ שא שינ ףא־ישש ןייז ץרת שעוו ןשארשש ץימ שעוו ר? ןעור גוא
 אוט בעל ץיא ןמז לב ןעל ץ־זיא רפ ץואוויג שבראזינ ץב דןיא טאוו רייא רעל שאק
 <<*> (י) :םישעמ עטבעלש ערעייז ןופ ןייז ריצמ לימ לאז שאנ זא ןייז ללשתמ ץיא
 ערעייז ערה רצי רד זיא םאד ןיזרעפ םעל ללח געור ושוג ןופ טקורינ קעווא ןניי!ייז
 ץיק.טלאפ

 טייר.
 ץימ ליא אומ רת ץא נוא ןיניוא עניימ םימ ריד וצ ןיקוק אוט ץיא רייוו ינ (״>
 :ףוג םעד ןופ ןסיג םיוא טינ המשנ ץימ שסלאז את זא ץיל ץיא טעב םורל ,ןצישא?
 גוא גןור?יורשש טיירביננא רימיףיוא ןבאה םאוו שנעהאיל ןופ ץימ שיה •נ-0־׳(8)
 ץירא ןלאל םיעשר ד יי*־ 1י> :שכערהוא ןקדעיי טאיו יאת ןופ גגולכיורשש אך ןופ
 רע?יא יער ץיא רדייא ץנלאב ראפ שאה רע טאוו ץע;ץי!ץא רעןיר1ןמא ץלא?

 :זיא ן׳ענ רעד יאוו טךא טעך ףיוא ץרא?
 ל־שס׳כ
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 גממ בממ תבשה םויל םילהת
 לא ילק קעזא יי לא ילק ־
 ילע;ףטעתהב ד דינא ויגפל יתרצ יחיש וינפל

 ונמט דולהא וז חראב יתביתנ תעדי התאו יחח
 !**• ־ ־־:

 ל ןיאו הארו ןימי טיבה ■י :יל הפ
 לוילא יתקעז י :י^פנל ישרוד ןיא ינממ סונמ

 יסהמ התא יתרמא
 ח־ ד

 ז
 ♦ םייחה קיח

♦ 

 תא

 עצה דאמ יתולד יכ יתנר א הבש
 2 "ן ' ; 'י • • •יי

 תודחל ישפנ רגסממ האיצוה " :ינממ וצמז
 :יל? יזנגת יכ 'םקדצ תורכי.יב ףמק

 : סולשיבא חס תפאי־םגא תא רע תעב םגאזינ דוד םאה רישזמ סעד

 לא הניזאה יתלפת עמש יי דודל רומזמ א
 לאי ,נ' :'ףס־גדוז? יננ2 זןיהננאכ ינונסת

 קדצי אל יב זןדקע תא ט״שמב אוב?ו
 ישפנ ברא ףדר יב ג :ייח

 ןטינשיג0א טאה רע זא לייה רעד ןיא קמינ זיא ךלמה דוד זא .ליכשמ סס במק
 ילז־ (נ) :ןעוויג ללפתה הלפת איד רע טאה ךל$ה לואש ןופ דיילק קע באד
 :טאג וצ ןיטעב ךיא'א־יטילוק ןייה טיה .שאנ וצ ןעיירש ךיא אוט לוק ןיימ טיק
 םיא ראפ ךיא אומ תורן ענייה .רייר עגיימ ןסיג.ראפ ךיא אוט טאגראפ וי־י־׳*(נ)
 אח גוא .תורצ תמחה ריה ןיא טליקיוויג סורא זיא טיהינ ןייה זא ר״״ינ (י) :ןגאן
 ץכא^ םטכעלק םענייק.ןאט וצ סיג אייג ךיא םאמ געטש ןייה לייאיי ךאל טכייונ
 ףיוא קוק 'ךיאיזא ■>־״(״):'ץענא ריה וצ ןתאב ראפ געיו םעד ףיוא טראפ איי!
 םענייק וצ טי;באה ךיא .ןיינעה ץקנאקב ןיק טינ ךיא באה טייז עטכע־ו רע־ז
 שא•!ריד וצ באח ךיא י׳יקיי (י) :י בייל ןייה טינ טקראפ רעגייק" .ףליה ףיוא ןפיול וצ
 ןופ ןיי!שעמ קלח ןייה .רעצישאב ןיימ טםי3 אוד זא טגאזיג באה ךיא .ןעירקיג
 ךיא ת*י׳קה ס) :לוא^י יחוד ןבראטש טינ לעמ נוא טלעוו רעד ףיוא ןבעל םאמ איד
 .םערא ־ועד ןי3 ךיא םודאמ גנאזיג ןיימ יצ ןעמענ ראפ טקלא;אוד זא ךיד טעב
 ז"" (״):יריה ןופ רקראטש ק עיז אייז סוראו) רע)א.י ךאנ ענייה ןופ ליצה ךימ ייאז
 םיאנוק עעימ ןגעמ ןפאלש ראפ ץב ךיא ואוו טלא םעד ןופ בייל ץימ םיוא אי?
 ןילעי)חייסה למונ ריהיטימ טסעוו אוד זא .ןעמאנ ןיד ץביול לאז ךיא זא י!נ

 :יפאה רעייז ףיוא גגוריצא ראפ ןיטלאה וןימ םיקדצ איל
 םקמ םסלאז וד .טעבי ג עניימ םענ ראפ .הלפת ןיימ טאנ וצ רעה .רומזמ 00 גסק
 אח עאיל״יב) :םיק״יטכעריג ןיד טימ ןירעפטנ? רימנוא ההטקה ןיד ח ,
 אד טיג זיא ם3ן םוראוו ךיא)םישעמ ענייז ךא)טקענק ןייד ןטפקה קקיק =ינ טסלאן

 רעגלק
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 גמק תבשה םויל םמהת
 ילג? קמעתתו י :םלוע יתמכ םיכשחמב ינבישוה
 םדןנמ םימ:יתרכז ׳י :יבל םמותשי יכותב יחת

 ♦ ׳ לכב יתיגה
 חחושא ףחי השעמב ♦
 :הלס דןל הפ:ע ץראכ ישפנ :ןייא יד:יתשרפ י
 יגממ'ךינפ רתסית לא יחח התלכ יי יננע דדמ י
 • /!••• ־ | וד זי •• : ־־ - • ז :,ז 1: • 1•• ־ד

 זן1?ך רקבכיננץששה׳י :רוב י־ח:םע יחלזחבנו
 ךילא יכ לולא וז ךרד ינעתת יתחטב ךב יכ
 :יתיסכ הילא יי יביאמ ינליצה ט :ישפנ יתאשנ

 • 7 • 11*.״ - ־מ ־־ : ״ •ח • ־ • : ־ • וז 1

 ףקח יהולא התא יכ ףנוצר תושעל ינדמל י
 יניחת י;ףסש ןעמל איהושימ ץראב ינקנת הבוט

 :הדבע ינא יכ ישפנ חרצ לכ תדבאהו יביא
 | ודח - • ד •*•:־ - : 1 1: —11

 טאה טנייפ רעד ןער -־ 0):ןיי}טכערי; ריד ראפ לאז רע טלער רעד ףיוא רענייק.
 ןיט טאה ר? .דרע 'רעד זע ןיבעל 'ןיימ ןיסיוטש וצ טאה ינוא בייל ןייש טגא;ג דןאן
 ןייש ףמח״ו (ו) :טלעוו רעד ןופ םיחמ איל אי־.ן שינרעטסניפ רעך ןיא ןציז'טכאשש
 :ץרדנואר רפ ץראה ןייש דןי.ז טי,ט ריש ןיא נוא קלקרו םתא רישיןיא ךיז טוט 'טישש
 את ןיא טאהינ באה ךיא םאוו םטוג םער ןא ןענאזק רעד ךיש אוט ךיא זא י׳יי־ו (")
 .ןאטי; טסאה אזד םאר קרער ענייל ערא ןיא ןטבארט אוט ךיא זא .געט עטטירע
 ץטיירפש ראפ ךיא אוט '■"יי־ (יי) :טנעה'ענייד ןופ 'קרעוו איל ןופ ןלייר אוט ךיא זא
 טיש טסלאז אוד ןיטסוליג טוט ביילץייט .'ןייז ללפתמ אוט נוא דנעהענייש רת זע
 ךיד טעב ךיא ־״> (!נ :רסאוו וצ ןטסולשטוט דנאל 'גיששואדא איוו'םיסנ ןאש זנזא
 טנעל ראפ זיא טישש ץימ םוראוו ןרעפטנע ךיג רעד ןיא יריש טסלאז אוד זא םאנ
 ראפ טטעוו את זא םוראוו ריש ץפ םינ'$ ןייד ןגראש ראפ טש טסלאז'אוד .ןראוויג
 ינעי*ה (ח) :בורג ןיא ןדעדיג םאוו איל וצ ןלער ןיבילגש ךיא לעיי יטשפ ןייל קלאב
 ךימ ךאש .יד ןיא ;וחטבא באה ךיא ליידו דסח ץיל ןלעה אילפ ירעל ץא ךיש ךאמ
 א;וש םעל ןופ ץרעוו לוצינ לאז ךיא זא ןיש ןיטראד לאל ךיא םאר געוו שעד ץסיול
 :ריל ףיוא ןישאה וצ ןותטבא בייל ץיט ןיבייהי; ףיוא ךיא באה ריד וצ 'םוראול

 קעד טפערט ךיש םאר קילגמוא ןייש .דנייפ עגיימ ןופ ליצמ טא;ךיש ייאל ׳גליי" (ם>
 לאז ךיא ךיד? ץרעל יניי־ל (ינ' :טאנ רת רפ ראג םענייק_ רפ הלגמ טינ ןיב גזא וצ ךיא
 ןתיפ ךיש לא! )יצר רעטונ ןייל .טא;ןייש טפיב אוד םתאר זיא ץצר ץת איוו ןאט
 ןזאל ךיש יטסלאז ןתעדו טמיראב לאז ןמאנ ןייד זא ןנער ןופ ו״־־ל ("י) :געוו ןכיילג ץא
 גוא ־זייחבו (נ<) :תורצ ןופביילץיש קהיצסיוא וטסלאז טייק״יטכעריג ץיד טיש .ן!ןעי
 עלא ןריל ראפ ןכאש טסלאז גוא דניייפ ענייש ןלישש ראפ יטםלאז םידסח עןייל םימ

 :טבע# ץת ץכ ךיא םתאר בייי ןייש )יפ רענתיילא*'״
 דידל
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 דמק תבשה םויל םילהז
 2 תוסחלוו *נ־״ז זיי ןיוולאתמ םי* *ס די םומו ח״י*ו םץוליג ןלסה

* 

 בסו?? ירי,דמלשה ריצ ס דןח9 דזס י ימק
 יתדוצמו ירכזו ב : המחלמל יתועבצא
 ימע ד־־ודד יתיסה ובו ינגמ יל יטלפמו יבגשמ
 :תב^סתושונאדב תעדתוםדאהמ:ג :יתחת
 םה יי יי :רבוע דצכ וימ:המד לבהל םדא י
 קרב1 קורב י :ונשעיו םידדב עג דרתו ףימש
 םורממ ףי־להלש י :םמהתו ףיצה חלש םליפתו
 רשא ח :רבנ ינב דימ םיבר םיממ ינליצהו ינצפ
 ריש םי,דלא ט :רקש ןימי םנימיו אוש רבד םהיפ

 הך?זא ר#? לכנב ךר הרישא שרר
 ודבע דוד תא הצופה םיכלמל העושת ןתונה י
 רשא רבנ ינב דימ ינליצהו ינצפ אי :׳ךת ברחמ
 ונינב רשא בי :רקש ןימי םנימיו אוש רבד םהיפ
 טקאש רע םאמ טא; רקראשש ןיימ זיא טפיולינ ט;אז ךישה ־הל • יייי ("ג ימק
 ץטלאה רע טנירעל רע;?'? ענייט .ןיטלאה וצ הטחסש דעה עביט קך״יעל
 רעקראטן׳'ןייש נוא ג;וטו;עפ ןייש זיא גוא דסח רימ טיש טומ טאנ יי־" (נ) :המחלש
 םיאי ןיא דחמ אוט יחא בוא רעציש? ןייש זיא רע .תורצ ןופ ןנירשנא דןיש טקאט נוא
 גינעט רמנוא ןייז ןלאז אייז זא ריש רטנוא קראפ ץיס ןטיירפזק רפ טקאט ־1? .ןצישנ
 גוא ביל םיא םסאה אוד םאד שטנעשיא בוטיח ראג ןעד זיא םאמ ׳ טא;יי (נ) :ריש וצ
 ■־י" (י) :טלעוו רעד ףיוא בוטיח םיא טסכאמ אוד םאל בושק שטנעמא זיא םאוו
 נ קעווא טיי;ןיטאשא איוו קעווא ךינ ןננייג געט ענייז .טשינ וצ קילגינ זיא שטנעשא
 שאדיניעב איד ןא ריר .פארא רדי;בוא ןימיה ענייל גיי; ךיד שעב ךיא טאנ יי (ח)
 ץצילב ןאמ טסראז קיינ (י) :ןרעכייר בוא ןענערב ןראז אייז םיא;וש איל ןעמ טןייש
 :אייז'למיוט ראפ ינוא ןיליי? עןייד קיש .ןשיירפש ראפ איי1 טקלאז גוא אייז ףיוא
 רכאו״נליפ ןופ לצש ךישייאז בוא ךיש עטע־י גוא רישיה ןופ ד;עה ע;ייל קיש "לש (0
 םייקשלאפ ןדייר ןאטג טאה ריומ דןיי] טאוו י־■" (״):טייל עךשערפ ןופ לגעה איל ןופ
 ןעננייז ךיא רעמ ןאל גוא ־ד*" (.)•;טכערשוא ןאטינ טאה דנאה עטקער רומיז נוא
 וציחייפש ךיא רעמ םע;ורםם ןהעצ ןיפ יליפא ףיוא נוא טא;ריל וצ נ;א!י; !ןיי;!}
 טכענק ןייז ןעדוי;לייעש םאה רע .םיכלמ איל וצ ףלהא טינ םאמ םא;ולעי (י) :רד
 ןו1 ריצש ךישיייאז סיוא ךיש איצ •״■(״•>:רואש ןופ דלע\וש רעזיי ינ רעד ןופ דץד
 עטבער ־ועד נוא טייקט׳לאפ טעךינ טאה לוט רעייז םאמ עישעל? יל ;יט ד;ע,ד אד
 ריצש ךיש טס^יאז אידזא וצ רעד יואר ץ; ךיא י־< (־י) :טקערמוא ןא^;טאק ד;אק
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 דמכ תבשה םרל םילהת
 תרזכ וניתונב םהירוענב םילדגמ םיעסנכ
 םיקפס םיאלמ וניוזמ גי :לכיה תינבת תובטהס
 :וניתוציחב תובברמ תופילאמ וננאצ ןז לא ןזמ
 ןיאו'תאצוי ןיאו ץרפ ןיא םילכסמ וניהולא יי
 ירשא א הככש םעה ירשא10:וניתיבחרב .רהוצ

 ויהלא ייש םעה
 םיחבש עס־ורג דד םעשיג םיא תא ליייי • תלחת םימ םנידמ מא ח*1דןי

 • 11 ״? *ר ו• !יי • י • • ־־ י ! •וי י• •

 : ןרבתח םש^ו ץביא ףראד

 ךלמה יהאא ךממורא'רודל הלהק א המק ל "
 םז ילכב נ :דעו םלועל ךמש הכרבאו
 ך לחג ־:דע!םלועל ךמש הללהאו ךכךבא
 רודל רח י :ךדו ןיא ותלדנלו דאמ ללימי
 דובכ ררה ״:חיגי ךיתרובגו ךשעמ חבשי
 ךד־ווארונ חזעו.י :ההישא'זץתאל?נ1ףב־ח ףדוה
 איד ןופ ןגייווצ איל איוו וזא תורבע ןופ ןייר גוא ןייש ןנייז רלניקער״זנוא לייוו ןייז
 אייז ןא טניגויי רעד ןופ ןראווינ ןגיוצלע יזא ןענייז גוא ןייש קניי! םאוו רעמייב
 רעיומיא ןופ ליקניווא וצ קילגיג ןנייז רטכעט ערזנוא .ןאט טינ תורבע ץיק.ןלאז

 רנייטש יל ןופ טלאטשיג םעל ףירא רגייטש עגעטינשי;ןופ טבאמיג טלעוו רע טאוו
 ןופ ןעלקניוו איד יואר רימ קקיז םורד ינ-ימ <*) :ץאלאפא אייז ןופ טייוב ןעמ טאוו
 רעל ןופ ןיסע אוצ זנויא ןייז גוגיג לאז םע האובת טימ לופ ןייז ןלאז םירדח ערינוא
 ץא טלימאז קמ זיב רא;םעל ץא דלעפ ןופ האובת איד ןייא טרימאז ןעמ זא טיייע
 •ןיסאג ערזנוא ןיא ליפ ןייז'ןלעיי ףאשי ערעזנוא !ראי,ןילעלנא םעל ץא האובת איד
 .טייקטעפטימןדאליגןייזןלעווןטקאערינוא ״־״יי׳• (י־) :טניזיוט ןהעצ גוא טניזיוט
 טינ טעוו יסע גוא תומהב עלעזנוא ץא גיוא זנוא ץא ךארנו ץיק.קקוק טינ טעזו םע
 ץסאג ערעיזנוא ןיא ץרעיי טלעהיג טינ טעוו םע נ־א זנוא ןופ שפנ ץק קעווא
 םעד ליואוו' םטוג ליפ וזא טאה טאיו קלאפ םעל ליואוו יי־< (י•) :איילשיג ץיק

 :טאנ ץל זיא טא;'טאוו קלאפ
 םאנ ןיימ ןבייה רעל ךח לעיו ךיא .טביולג טאנ טאה ךלמה דוד .הלהת (״)המק
 לעיו גאמ עלא ינב ינ) :גיבייא ףיוא קטאג ץיל ןביול ־לעיו גוא גינעקרעל
 בוא םיוריג זייא טאנ יי"־ (!):גיבייא ףיוא ןעמאנ ןייד קמח דעור גוא ןביול ךח ךיא
 םעוו דוד ץא ייי (י) :גנושראןנ ןייק.אד טינ זיא טייקסיורנ ןיל וצ נוא טביולי; רעייז
 ח *ת" (ח) :ן?אז איל ןלעוו תורובג עגייל גוא רח ןלעלנא םוצ םישעמ ענייד ןביוי
 נ ולייע רד דץאילעוו רדנואוו ענייד ןופ דייר איד גיא דויב? םענייש ץל ןופ טבאר^
 לעיו טיי״ךסיורנ ןייל נו'א ןנאז איל ןיעל קלעוו עניממלאפ עקראמש ןייל גוא 'יייי (י)

 י דיא י
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 המק תבשה םויל םילהת
 ועיבי הבוט בר רכז י :הנרפסא ךתלדגו ורמאי
 לדגו םיפא ךרא :י 'םוחרל ןונח ח :וננרי 'ךתקךצו
 ז 1 ז ־: ־ ז ד ־ד :_׳י ד• , _ ן_־ ךורויי :וישעמ לכ לע וימחרו לכל ל בוט ט :דסח
 ךישעמלכל דובכ אי :הבוכרבי
 ינכל עידוהלבי7:ורבדיךתרובגוורמאי ךתוכלמ
 ךתוכלמ גי :יותוכלמ רדה דובכו ויתרמג םדאה
 :רדו רוד לכב ךתלשממו םימליע לכ תוכלמ
 :םיפופכה לכל ףקוזו םילפנה לכל יי ךמוס יי
 םלכא תא םהל ןתונ התאו ורבשי ךילא לכייניע יי
 :ןוצר יח לכל עיבשמו ךדי תא התופ יט :ותעב

 בורה ׳יי :וישעמ לכב דיסחו7ויכרד לכב יי קידצ יי
 ןוצר טי :תמאב והארקי רשא לכל ויארק לכל ל
 רמוש =:םעישויו עמש:םתעויש תאו השע:ויאדי
 :דימשי םיעשרה לכ תאו'ויבהא לכ י תא יי
 ושדקי םש רשב לכ ךרביו יפ רבד:י:תלהת אכ

 :דעו םלועל
 קגניז אייזבוא םםוג ליפ ץיד ןנאמ רד גוא ןדייר ןעוט אייז יכז (0:ןליי? רעד ריא
 ץרא? ןייז טלעגנייל רד גוא רעגימעראברעדא זיא םאג !יעי (ח) :טייקיטכערי^ ןייך
 תא קרעןו עגיי! עלא ףיוא גוא עלא וצ טוג זיא םאג ביס 7(ם) :םידסח עסיורג סוט גוא
 םידיסח ענייד גוא ביולא ריד וצ ןא םמוק קלעוו ענייד עלא ןופ די^י (י) :תונמחר ןיי!
 תורובג ענייד גוא ןיגאז אייזןעוט הכולמ'ןייד ןופ דובק םעד דינכ (אי) :יץיד'קיול
 איד וצ תורובג סטאג ןכאמ וצ טנאקב זיא םעט ר3ןייז גוא ליייחל7(*) :ןדייר אייז ןעומ
 ףיוא זיא הקולמ'ןייל ךתוכלמ (גי) ':הכולמ ןייז ןופ דובכ םעגייש םעד גוא ןשמנעט
 טנהעל טאג ךמיס (יי) :תורוד עלא ףיוא זיא טייקימלעווי/ ןייד בוא"תומלוע ערא
 טלאמ* דרע רעד תק ןגיוביג ןייא ןענייז םארו עלא גוא *ןלאפ םאור עלא וצ רטגוא
 ץקאה רידיוצ ןעוט שיגע$עשב עיא ץפ ןגיוא איד יניע (יס) :ןלעטש ףיוא טאג״איי!
 םגאה ןייד טסניקע'אוד חתיפ (*) :טייצ ץיז ןיא ןירעדעי ץסע רעייז אייז טסי? את גוא
 תא טאג קי־"'(זי) *:ןוצל ןייז ךאנ ץגידעבעל ןיכירטיא ןיטע;*ןא טסכאמ את בוא
 זיא םאג בייק (חי) :קרערו ענייז ערא ןיא דיסחא זיא גוא ןגעוו ענייז עלא ןיא טכערי*
 ןנן$א4 םעך טימ תמא טימ םיא ןפת םאוו עלא וצ .םיא ןפת םאר ערא וצ טנעהאן
 וםךןמל איילשיג דעיי!גוא םאג טוט עןיטכראק עקייז ;ופ ןוצר םעד ז^י (םי) :ןע־ןאה
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 זמק ומק תבשה םויל םילהת
 ? זי*םנעם ק־א ףד* טי* *יי ת־י^זו •ץוא [וחמ קבאה מ* שיבום סיטמנ תא זובימיה מ שקעוורע רי

 רדב יי הללהא ב .*יי תא ישפנ יללה'היוללה
 וחטבת לא ג :ידועב דדלאל הרמזא

 'אצת י :העושת ול ץאש םדא ןבב םיבידנב
 :ויתנתשע ודבא אוהה םויב ותמדאל בשי וחור
 :ויהלא ל ילע ורבש ורזעב "בקעו לאש ירשא
 םב רשא לב תאו םיה 'תא ץראו םימש השע
 םיקושעל טפשמ 'השע י :םלועל 1תמא רמשד
 חקיפ ץיח :םירוסא 'ריתמ ל םיבערל "םחל ןצרנ
 רמש י;ט :םיקידצ יבהא י;םיפופכ ףקז יי םירוע
 ;תישי םיעשר יחדו דדועי הנמלאו םותי םירג תא

 ה
 ו

 רימי
 םילשורי

 הואנ םיענ יכ וניהלא הרמז בוט יכ היוללה
 ערא רעבא רעבאה ביר עניין ערא טיה טא; יפי־׳ (נ) :אייז םפלעה בוא וצ רע
 ערא גואיביא םטאנ ןידייד טוט ריומ ןייט "לז״י (*־) :ר? טגיליט ראש םיעקר

 :גיבייא ןעמא;ןגילייה קיז ןברל דןיוא ןעוט ןשטנעמ
 זאל״י (נ) :טאנ ךיוא ברל המשנ ןיימ אוד נוא טאנ טביול עלא ריא .׳ היוללה (<)וטק

 גנאל איוד גוא ליומ ןיימ טיימ 'ןברל טאנ ךיא לערו ןבעל לערו ךיא גנאל איוו
 טראז ריא ל" (י) :רמז ילכ טימ וברל טאנ ךיא לערו טלעוו רעד ףיוא ןייז לעוו ךיא
 ץא טינ טאה רע םאר ןקטנעמא ףיוא נוא םיביר;איד ףרא ןבאה טינ ןוחט? ןייןי
 רע טרעק,םוטא רענידעבעל ןייז םיורא טיי; םע זא *י" (י) :ן־ילעה וצ דנעה איד
 גאט ןניזאד םעי־וץא גוא ריא ץפ ןואוויג ןז?1מג ויא רע םאוו דיש ןייז וצ םוא ךיז
 ץפ טאנ םאר ןיט׳טגעמםעד ליואווייעי• (ה) :תובשחמ ענייז עלאיןראל ראש ן־ועוו
 םאר הט-־י (י) טאנ 'ןייז ףיוא ויא גנופאה ןייז נוא ףלדויץי] ץא זיא וניבא בקעי
 םעדי ףיוא נוא םי.םער ץא ויא םאו; ץלא נוא םי םער ד־וע גוא למיה ןפאשב טאה

 0):גיבייא ףיוא החטבה עגיטיפאהלאר ץיז טיה רע דךע רעד ףיוא נוא לטי.ד
 .עגירע;;וה יל וצ טיורב טי;רע .ןלאווי; טביורינ ןנייז םאר ייד וצ טפש!?א שוט רע
 איד גיד;עהעו טכאט טא;י (ח) :הכיפה ץא ןדנויבי;ןנייו םאר ידףיוא טערניב טאנ
 :םיקידצ יד ביל טאה טאג .ן;רביג ןייא ןנייז םאוו יד ףיוא טלעטש םאנ 1 עדנילב
 גוא ןק־ואטש טאג טוט הנמלא רעד טימ םותי םער ,עגנילדמערפ איד םיה טא;י (>)
 ןויע ץא טעור םאר טא;ןד ויל0'(י)גרע טמירק ראפ םיעשר איל ןיפ געןו םער

 , :טא; טביול עלא ריא .גיבייא ףרא ןי;י;יק'טעוו
 דע ליימ טא;רונוא וצ טביול .טוג זיא רע םוראוו טא;וצ טביול .היוללה (יס זמק

 ויא
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 זמק תבשה םויל׳סילהת

 —,לאר#י זתנ י □לשח:הנוב ־ :הלהת
 הנומ י :םתובצעל שבדמו בל ירובשל אפורל
 לחג ״:ארקי תומ# םלבל םיבבמל רפסמ
 דדועמ י :רפסמ !יא ותנובתל,הב ברו ונינדא
 ייל'ונע י : ץרא ידע םיעשר ל?ושמ י םיונע
 םימש הסכמה ת :רוגסכ דיהלאל ורמז הרותב
 :ליתו םירד 'חימצמה רטמ ץראל ץכמה םיבעב

 י רשא ברע ינבל המחל המהבל ןתונ=
 1x1: • ר• ־ד — ״ : י ** : ז - 5 • } ״ >

 שיאה יקושב אל ץןח םסה תרובגב אל ־
 :ודכדל ברחמה תא י־אד תא ל הצח,א• :הצרו
 יב י־' :ןויצ ךדו־יא יללה ״ תא םלשורי יהב#ב־
 םשה י■ :דןברקב ־דב ךדב ר״עשקדייב, ..
 חלשה י־ :רעיב#.' םימה בלח םולש דןלובג
 גלש ןתנה " :ירבד ץור;הרדמ רע ץרא ותרמא
 איד ןעיוב םאג טעןו אבל דיתעל םילשיי• ,ינינ (נ> :ביולא ןייש זיא םיא וצ .םיז זיא
 ץיא איי!רע טעוו טלעוו קע זיב ןסיוטש רפ ןנייז טאוו ןילוי איל .םילשורי טאטש
 איי״ז טלייה ץראה קאלב וצ ןייא ןבאה סאוו איל וצ "־יי" (ג) :םזלזקורי ץיק.ןלמא!
 טיט טלייצ רע "נ"־ (י) :'ןצלעמש ערעיי;רעטסאלפא טיט איוו וזא םלייה גוא .טאן
 :ןיבילטיא וצ טקאפ טאוו ןעימאנא טימ רעי טפור עלא וצ גוא ןירעטש איו לא?א

 עגחנעטש רפ ענייז וצ גואיחב םיחנ טאה גוא טרעפבאיג זיא טאג ראה'רזנוא ליי■ (״)
 עגיטומעד איד טקראט# טאג ייי־ם'(י) :טייקליפ תמהמ לאצ ןייק״אד טיגזיא ןבא!
 טיימ לוק רעייא ףייוא טביית " (0 :דרע רד זיב גירעךינ רע טבאמ םיעשר איד רבא
 למיה איד טקעדב רע ״־>־־״ (״):לליפא טימ טאג רזנוא וצ טביול גוא טאג וצ ביול
 גרעב איד ףיוא'ןיצארפש טכאמ גוא ץנער דרע רעל וצ ןא טיירב גוא ןקלאוו טימ
 סאוו ןבאר עגפיי אילוצ גוא',תומהב איל וצ ןיסע רע טיג זארנ םד 1״ינ(פ) :;ארן1
 טאוו םעדיןיא טינ טרעגאב טא;״<׳(>) :ןיסע רע טינ רעגנוה ן־.ם ןעייר# נוא ןיפח
 טאה סאוו םעד ןיא טינ טרעגאב רע .דרעפ ןופ הרובנ איל ףיוא ןוחטבא טאה
 עניטבראפ ע?ייז ןיא רא}טרעגאב טאנ "!יי ("י) :סיפ עקראשש ענייז ןיא ןוחמבא
 ריא נוא טאנ םברל םילשו־ח ןופ רעצ יז ריא ־״־־׳ (?י) :דאנינ ץיז וצ ןפאה טאוו איל
 עןיח ןופ ןלגיר אח טקראקשיג טאה רע םוראוו ־־ (־>;:טאג רעייא טביול ;ויצ ןופ
 ןיא גוא ״״ (ח :רדניק ליפ ןבאה םסלאז אח זא טשטנעביג יקיז טאק נוא ןרעיוט
 ו״באמינ דקר רע טאה ץייוו ץטקעב םער טימ .םול# ץבעגינ רע טאה ץענעלנ ןיד

720 

 ס!91ן!280 £נץ



 תבשה םזיל םילהת
 םיתפכ וחרק דילקמ יי :רזפי,רפאכ רופכ רמצכ

 בשי םסמר ורבד חלקי ״:דמעי.ימ ותרק ינפל
 ויהה בהעיל וירבד ידיגמ םי :י םימ רלזי וחור
 השע אל כ :לארשיל ויטפשמו יוג רכל'

 1: ו״ ן ן ז וז ן ״ ז: ־: *

 :היוללה םוע־מ לב םיטפשמו
 :ץ^ק חנ םדרנ חפ םיאורב עלא ן%1רל ץפראד םארו םיחב# עסיו־יג חא ר״,םזם םעד ץא

 והוללה םימשה'ןמ ; תא וללה הרללה א חמק
 לכ והוללה ויכאלמ לכ והוללה ב ן םימורמב
 יבכוכ לכ והוללה חרר שמש"והוללה ג :י ויאבצ
 לעמ רשא םימהו םימקה ימש והוללה י :רוא
 :וארבנו ״דוצ אוה יכ יי םש תא וללהי יי :םימשה

 * * ן▼ • • • ▼ • * • ▲7• •• 4 •• 4 * י• 1 • |7 1

 ו אלה י :רבעו אלו ןתנ יקח םלועל דעל םדימעיו

 ־חבו שא ״:תונחו? לקו םינינת ץךאה ןמ ; תא
 גוא ד־וע רד ףיוא רע טקיש גאז םטאג ךרוד טמוק םאוו ןינער סעד חלי־.י (•־):םאז
 ץוא איי;ק טינ רקיו""'("נ :טראוויטטא; ןאט וצ ץנ ־ועד ןיא טפייל ןיגעך ־ועד
 :שא איווידרק רד ףיוא ןטיירפש ראפ רע טוט ףייר .לאוויאיוו סייוו טלעוו רעך
 .זאל; רעקיטטי אי\ו זייא טרעוו רעסאר ןופ נ־יא טטא־ןפ ןייז םפראוו ־ץ ולמי(ח>

 ומאמ קה'ןיד רדא ןיגעך ןייזי טקיץ רע חלשי (״־):טלעק״ ןייז ראפ ןייטטיאב ןאק״רעוו
 זייא םעד ןופ טוט'טנדו ןייז ןנןייוו טכאמ רע .זייא םעד טיט איינטי םעד ץיג וצ רנן
 .בללץ ;ופ רדניק די ןידוי איד וצ הדומ ןייז םגאזינ טאה רע יי* (״) :רעקאוו קקר
 םעד אייב ־קי טאה וזא "ל (נ) :לאך(קי איד 'וצ םיטפשמ'ענייז נוא ץעזינ ענייז
 סיניאייז רע טאה'םיטפשמ ןייה נוא'קלאפ סוטי ץיה יאוצ ןיאטי; טי;יקס נראי>

 :'טאנ טביול םורד " ןיסדו םנאמי;
 היוללה (יסחמק

 איד טיס םילזלג ריא םיא טגיול .םיכאלמ ענייז עלא םיא טביול יחיללח (נ)
 ןרעטש ריא נוא'טאנ ;ביול וצ ריא טרעהיניהנבי רעד םימ ]וז אי־ד יחיללח (0 :תולזמ

 עטשרביוא ריא םיא טביול ייייללח (י) :טאנ וצ טביול םלעוו רעד ףיוא טקיל ריא םאוו
 אייז *ליהי (") :רמיה םער רעביא טפול ןיא טננייה טאוו רעסיאונ םארי גוא קלמיה
 ןרעוו ןפאשב ןלאז אייז 'זא ןטיאביג טאה רע סוראו; קמאנ םטאנ ןביול ןלאז עלא
 םויקיא ;לאז אייז זא טלעטשי; אייז טאה רע גוא שייעיי (י) ':ןראווי;ןפאש? אייז ןנייז
 ןוא ןאט טסניד ןייז לאז רעכילטיא קוו ץעיזיגא ןבעגינ טאה גוא גיבייא ףיוא ןבאהו
 .םאנ ןביול ץוא קמ לאז ד־ק 'רעד ןופ נוא'ילל״ (י) :ץעיינ םעד ןראפ דעביא םי;לאן
 איימ׳ לי;אה גוא ־קייפ ״״ (״נ :ןטןורג פא איד ץא ןעור טאוו עלא גויא ןקיפלאינ
 אדן וזא טוט םאו;סקוו טערוטק רעד גוא דך5ן רעד ןופ םיי;טאוו טקנוד רעד ינוא

 םאנ
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 ן ח*8*כה תומי ףי*.א םיינ רומזמ רעד
 -•?- ו י •• 1• •

 להקב ותלהת שדה ריש יד וריש הדללה א טמק
 ןויצ'ינב וישעב לארשי המשיי ב :םידיסח
 רובבו ףיתב לוחמב ומש וללהי,ג :םכלמב ולגי
 :העושיב םדנע ראפי ומעב י;הצח יב י :ול ורכזי
 :□תובכשמ1 לע וננרי דובכב'םיריסח וזלעי'י■
 : םדיב 'תויפיפ ברחוי םנורגב לא תוממור

 1X1 * *.* 1%״ : *1 : *

 ה
 ו

 איד .תעב עגירעדינ איד םימ תעב עכיוה איד םתחה :ןאמ םיא טסייה טאג
 תויח עסיורג ח־חח (י) ♦־קרב קנעמ עלא בוא אייז ףיוא תורפ טסןגאוו טאוו רעמיוב
 איד יכלמ (אי) :ןעלגילפ ןבאה טאוו תופוע עלא בוא תויח עניילק תומהב עלא טיט
 :טרעוו רד ןופ רטכיר עלא גוא ןראה איד .רקלעפ עלא בוא טלעוו ףע־יז ןופםיכלמ
 ריא טלאז יללהי (ע) עגנוי איד טיט עטלא יד .תולותב יד ךרא םיריחב יד םירזדב (ביי)
 טלעוו םייק_ניי# ץ*ז .קראטש זיא ןיידא קאנ ץיז םוראוו ןעמאנ סטאיג ןביא עלא
 ןייא ןיבייהרע םאה רע'גואיסייי (יי) :לטיה םעד ףיוא בוא דלע רעד ףיוא ןהעזיג
 לארשי רעדניק איד וצ .םידיסח ענייז עלא וצי ביולא .קלא>> ןיי!וצ טפא^רעה

 :טאנ טביול .קלאפ טנעהאנ ץיז י *
 ץא ןלעוו טלייצ ־ועד לא;ברל ץיז .גנאזיג גןיינא םאנ וצ טגניז .היוללה 00טמק
 שימ ןעיירפ ךיז קאן ןיךוי איד חמשי (ב) :םידיסח איד ןופ גגולמא; ץיא סאד
 ולליי (ג) :גינעק,רעייז.טיט ןעיירפ ךיז ןלאז ןויציןופ רעדניק/איד בוא ר$ע£ב רגןיין
 אייז ץלאז לידיסא טיט בוא קיופא טיט /ןיצנאט טימ ןעמא;ןייז ןביול ץלאן איי!
 איל קניישאב טוט בוא קלאפ ץיז ץא טגיליוואב טאה םאנ ןעד יכ (י) :ןברל םיא
 סאוו דובכ םעד םימ ןעיירפ ךיז ןילעוו םידיסח איד וזלעי (ח)" :ףליה םימ ע!ןיםומעך
 תיססוי (ו) :טעוראב דגאל ןיא ץיז ץלעוו איי!זא ןעגניז ץלעוו אייז בוא ןבאה אייז
 אייז ץלעוו םעד ךרוד בוא טייק^ררג םטא;ןיליד רעד אייז ןילעוו זלאה ־קייז טיט

 דד
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 בק טמק תבשה םויל םילהת

 *סאל ח :םימאלב תוחכות םיוגב המקנ תושעל
 : לחב ילבכב םהידבכב םיקזב _%
 לכל אוה רדה בוחט טפשמ םחב תושעל ם

 ז:היוללה וידיסח
 *סלעזו ערזגאנ ך ייז ם־ס ם־ןיפ ת׳ישה םאוו תודמ ,תמתירך יד ןימקסנא לולח לאס זזד7ן-ידד !יי**? יט ידז רינזס םמ ןיא

 עיקרב והוללה ושדקב לא אלה היוללה י א גק
 :ורדג ברכ'והוללה ויתרובגב והוללה ב':וזע
 :דובכו לבנב והוללה 1רפוש עקתב והוללה נ
 ז בגעו'םינטב והוללה לוהמו ףתב והוללה י
 ילצלצב והוללה עמש ילצלצב י והוללה יי
 ץ • • ץ — • ץ ץ • • ץ■ | :היוללה הי'ללהת המשנה ילכ י :העורת

 דזכ א״א םירשעו העבשו תואמ שמחו םיפלא םילהת לש םיקוספה םוכס
 ן״ק וירוסזסו ט׳י- וירדסו םהיפב והותפר ויצחו .ןמיס

 םילוחה לע ללפתהל הלפת
 . םילחת ףיס רע המק רוסזס .הלק דע .טיק .ביק .איק • דל .הכ רום1ם :קסלע תיב ל? םירסואש םירסז©
 ג״כתבכ םיללפתסשכו .רחסנ בשויו הבב אנאו םיקירע וננר ורסאי ץסלע תדנס הכלה תנמו .׳ובו 'ח ׳ח הלפתה ב״חאו
 .מם.אם .טל.חל.זל .מ .בל .אל .ל הכ .גכ .בכ .הי .זי.זט .גי .ט .ו .כ .ולאסירומזסי״לםירסוא

 תסאי ב״חאי .לק .גםק.בםק .חיק .זטק .זק .דק .גק .בק.אצ .צ .טפ .חפ .וס .טס .ט .הג
 . ן״יתיב ן״יפיק ן־ינייע ץי־דוי םיקוספה תסאי בקעי יסש םא ץנכ הלוחה לש ענשמ םיקיספה לכ טיק יפא איגסתב

 ן תונווכה לכ םע חל יחה תלפת ורסאי כ״חאו .יפאאינסתנ ץטש ע״רק םשהמ תויתואה יקספ לכ ורסאי כ״חאו
 עשפו ןועא&ינ םיפלאל דסח רצנ .תמאו דסח ברו םיפא ךרא ןונחו ש1חר לא יי יי
 םימשב לכ יכ דוההו חצנהו תראפתהו הרובגהו הלדנה ץ זןל:הק'נוה(<טחן

 ל? חורל יח ל? שפנ ךוי3 יזא :2>ארל לב^אשנתלקהפלסמס "ףל'.ץיאמ

 ןנייז םאר קרעו;# ינעה ע־יעייז ןיא ןטלאה ןן?כעמ אייז איוו דקרנ ץקראט# ךיז
 ץא״ףארטשא נוא'ןרייה ייל ןיא המק;א ןאט וצ "שעל (0:ןז״ייז אייווצ ןופ טפראשג
 םימ תוררש ערעייז :וא ןיטייה.טיסי ןילגיב עגי3יה ערעייז רסאל (ח) :עבלעז איד
 זיא טפשמ רעדי .ק:םפ ןופ טפשמ םעל אייז ןיא ןאטוצ ״שעל (ט) :ץ$ףכ ענרעזייא
 :טאנ טביול .ןענכ דנאל םד ןמונינ ןייא ןבאה אייז ןעדי םיךיקח ענייז עלא יוצ ןייש
 :למיה ןקראכש ןייד ןיא םיא טביול .םייקנלייה ץיז םימ טא;טביול .היוללה 00גק
 :טייהסיורג ליפ קז איוו םיא םביול .טייקראטש ץד טימ םיא םביול יהיללה (ב)

 ףדאר גוא ליליפ טיס םיא טביול .רפוש ןופ ץזאלב םימ םיא םביול י״אלה 0)
 :בגועו םינמ רמז ילכ טיט שיא טביול .ץנאמ בוא קיופ טימ םיא טביול י״ללח (י)
 םיס םיא םביא ."לוק ןקרא&ש ]ייא ןביג סאוו ןעלבזןיצ םימ םיא םביול עייל*י (ח)
 ןי^יול ץלאן םבעל סאוו סעלא לכ (י) :גנולא# ץיא ץרעה ץכאמ םאיו ןיםיי$ור1ן

 :טא; טביול:.ןעמאנ םפא;

 *1 יו
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 םילידה לע הלפת
 .שיא רש?

 לאה ךינ?למקצךיהי,קל :יחל?ש?נלן־חבו *קלל?ך?מאל?:אלו ר$
 .תמ יכמ? דע םי?ורקס לאש:וטע יאולחת לבל אפורה םימדל בא ןמאמ

 שפנל הלטהו העעדודסח בורב הלעתו הכוראו א§חס הלש ןמאנא§ת ־
 ־ורתאלו הליכאל ,־,שפנו 'דתור^נק־ל .דרת אלו הילטאה ושפנו וחורל
 הילעםימחךא%הן-דל4<שלה^3נ,וילע םימחר אלמהו .הלוג

 תלו ומילחהל
 לזמ<!יארי • ייבהואו ויבורק לכ ןוצר?
 ם:תולצמ? ךילשתו ויתוקךצן ויתויכז

 תא ךימחר ושבכי ויתאטח לכ
 ,־קלש האופר ול חלשתו וילעמ ךסעכ
 שדחתו 'ףוגה תאופר ישפנה תאופר
 ילוח ל?לו ול חלשתו' .וירוענ רשנכ
 הבר? אפרמ הבזרא אפ־מ לארשל
 הניעו אפרמ .הלעתו הפורת אפרמ
 .םלולנו םיעורל אפרמ .הלמחו
 א§דכ .םילחו םולשו 'םימר א'?רמ

 ריא

 הק/זההלו האפרלו המילסהל
 •היבהואו הי?1רק לכי ןוצרכ התויחהלו

 ךילשתו היתוקדצו ה ואריר
 ושבכיו היתאטח ל? יס: תולצמכ
 הל יחלשתו 'הילעמ ךסעכ תא ךימחר

 תאופר שפנה תאופר ,־קלש האופך
 חלשתו .הירוענ ־03 שדחתו .ףוגה
 ה?ורא אפרמ לארשי ילוח לכלו הל
 .הלעק הקרח אפ־ס הקרב 'אפרמ
 םיעור: א§־מ .הלמרו הנימ א־נ־ט
 .םייחו םולשו םימחר אפדנ • םיולנו
 ה?ם.יןרףםיבוטפינשןםק^ןרא אפרמ ,
 םא רמאר .ךתיב ןמאנ,ךך?ע השמ ידל לע בותכש אךן?מ לאלש:ילת ל:
 לכ תרמשו ויתקמלתנזאהויהשעת ויניעב רש:הוך'יהלא ל.לוקל יעמשת עומ^י
 םידבעו :ךאפר ל ינא י? ךילע םישא אל םחצמב ־תמש ־שא הלחמה ל? ויקח
 הדדת אל :ך3ךקן? הלסמ יתרסהו ךימימ תאו ךמחל תא ךרבו ם?יהלא יל תא
 ל?ן ילה ל? ףטמ ה ריסהו :אלמא ףקל־*סמי תא ךנהאב ה־רקער הלכשמ
 ךידבע חל לעו קיאנש לכב ם;תנו ךב םטמייאל תעדי ־שא םיערה ם:ךצמ יחמ
 דשא םכיהלא :ן םש'תא םתללהו עובשו לוכא םתלכאו'רמאל בוח? םיאיכנה
 יההנאו והאיפ־ואו יתיאר ויכךך :םלועל ימע ושבלאלו אילפהל םכמע ,ישע

 בוךרליו קתרל םולש םולש ם:ת?ש בינ אךוב:וילכאלו ול'םימח;םלשאו
 ךרוא ־תשב עק?:זאתיפק? אפרמו הקדין שמש י?ש ,*־}י ם?ל החרז>רדךא?ךו
 הלעהו.,רתא ונתלהת יכ העשינו ונעשת אפיעולל ונא?ך "םצח הך,ךמ ךחקךאו

 ,־קלש האופך ("־־־ל)טר?בו לאלש:תי?'ףמע תוכמ לכל המליש האופר

* 
 *ז

 ותוא תואמל וידי;ה״סשו וירבא י:א
 ם:ךמכו וילחמ הדוהל ךלמ ותקזחכ
 תומשה םש? התערצמ האקנה
 אנ לא ךדהודמ הרשע שלש םישודקח
 .*ךז וילחמ ותוא םיקהל (פ״נ־ל)אנ אפ־ן
 ךל דובעש ךכ וית ימי,רש ךיראמו

 דובעחש ד? הלס | לש םילח 'א ןרתו .הארקו הקרא?
 חאייבי םימחר

 תוא?רל הירינ ה־םשו ,ךןיר?א
 ואחמ הדוהל ךלמ תקזח? התוא
 םש? התערעמ האי?נח ם:ךמ?ו
 הרשע שלש םישודקה תומשה
 םיקהל ("׳נפל)אנ א?ר אנ לא ךיתחמ
 יסל דוע ךיראהל
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 * םילוחה לע הלפת ^

 .םימחר למי םדר15? ןחהו .האריבו למי םדד .תואיל?למי םויח .םימחר
 .םולסי ל?י םייס .תואיר? לסי זבייה י? בית?ךכ .הקר? לסי םלח .םול^

 םימ;ך*א יב ביתכדב .הכר? למ> םויח ופיסוי ם1למ>) םי.יה י תונייו םי?:לקא
 תלס ןמא .ךל ופיסוי םולמד םדרתונסל :הלס ןמא .ךל
 הילע ךגנ םא ףאו הז ורסא'םשח ץנשמשכו וילע ףזננ םא ףאו ״> ורסאי םש־הןינשסשכו
 •הז יילחמתומת־סי קדצה ךנח תיב? .הז יליח? חט$ קדצה ךער תיב?
 השל?> ורמא םישודקה וניסובר הנה המיל# ודקא םימודקה וניתובר .דמ
 דחאו .םלא לש וניד רע םיעלוק ם־חבד דהאו־.םדא לש ונד רע םיערוק םירבד
 לסי םסימ ונש;# ססיה רנסי אוה םהמ לש םשה ם## םשה יונש אוה םהס
 •רמסי ה?כ?ינן םהירבד ונמוקו .הלוחהו ומעי הקיסינו םקיכקד ונם:קו .הלוחת
 דמה דז?נ ;■ייניל*)לע םאו איה ת־חא יב רזניה רמנ (־"י")לע םאו יאת רחא י?
 איה תרחא ןכל .רמנ'אל (-׳־יל״)לע.ןח איה רחא ןכל .רמנ אל׳■•*״)לע• ןד

 ; .ןזעיא־ת םיעי? תארקנה אי,ד ,ימיאו םסיכו .ןושארה םש? ארקנה את וניאו
 רמה הקרש:ן? ה?ש הנתשנש םעינו ןח ידגה הנתסיל ןכ ומעי הנתשנש
 םדרל התיסמו םימחרל ןחמ הילע© ןח םלחל התיסמו םימחרל ןדמ וילעמ
 םעי? (*ינפל)המלעי האופרל הלחממו םש? (יי־נ*) המלש האופרל הלחממו

 הרות ־יפס? םיבותכה תומעיה לכ הרות רפס? םיבותכה תוממיה' לכ
 י ל? םש?ו תוממיה לכ םסיקו .תא1? לק ם?יבו תוממיה לק םזייבו .תאז
 תואופרה ל? לע םינממה םייאלמה תואופרה ל? לע םינממה םיכאלמה
 הטלמי'האופר הרהמ חל^ת תולצהן המלש האופר הרהמ חלסית תולצ׳דן

 י םימיענב היתונסיו הימ;ךחאתן (י־־נ־לנ .םימיענ?'ויתונשו וימ;ךיראתו (״׳ני*נ
 ;םולמין י זוע בור? הימי בוטכ הלבתו םולשו 'זוע בורכ וימ; בוט? הלבל
 • *״ זינ״־ם !הלק ןמא םלוע דע)התעמ ׳״י וי״ יי :הלס ןמא םלוע דעיו התעמ

 םוי לש רישל תוחתפמ
 ותנשו ושדח טח ומויכ םוי רבד לכ םידדוססח םירוסזס ימקל

 ולק וא דיק חספ לש ׳ח םויל דכ.*א םויכ
 חיק ־ , חספ לש גח ורסא חס.׳ב םויכ
 גד ... . ינשו ישמחו ינש בפ ...... ׳ג םודב
 חס תועובשד ,ב .טכ תועובשד ׳א ־דצ.,ר םויב
 טל . . . תמהב רשע העבש אפ.,ח סייכ

 זלס .... באב חעשת גצ.׳ו םויב
 בכק.יסחנ תבש בצ.תבשח םויל
 חצ . . . הנשה שאר ברע דק.שדוח שארל
 אפ ח׳רד ׳ב .זס הנשה שארד ׳א ח.תישארב תבשל
 לק . . . חבמת ־םי תרשעב ל.הכינחל
 בל.חבושת תסש דע ... . תבסב חרשעל
 זק . . , . .רמכ םוי ברע טק דחמ '■ל .טס םילקש תשרפל
 בל . רופכ םוי . זצ ידרג לכ ז םתמל . בכ רחשא חימתל

 בל.חבושת תסש דע ... . תבסב הרשעל
 זק . . , . .רמכ םוי ברע טק דחמ 'יל .טס םילקש תשרפל
 בל . רופכ םוי . זצ 'דדנ לכ ו םתומל . בכ ־יתשא תינעתל
 זפ . . תובמד ׳ב .וצ תוכוסד ׳א ם.םירופ ןשושל
 זע ... .תוכמ ■ישמח לעז זע שדוחה ״8ל .אנ חרפ תשרפל
 חפ ייא י אס הבר אנעשוה ,דצ.לידגת תבשל■
 ופק חדות תחמש .הס תרזע יגמש הק ... חספ לש ׳א םויל
 טי.חנותחל וק . . . .זונס לש 'ב םויל
 טס.לבא תיבב !רע.חאפ ם״הותל

 תישובשד ?נ 1 בי.הלמ תירבל : חי . . . . זמ• לש ׳ו םויל

 ל״ז א״רגה תעד יפל
 אפ.ח״רד םמי ,ב
 טל.*יופכ םוי
 בס .. תוכמו ׳ב .וע תוכוסד ׳א
 3 ם״חיתד ,ב . טכ ם״הוחד ,א
 אפ ם״הוחד ׳ד .דצ ם״הוחד ׳ג
 בפ.חנר אנעשוה
 בי ..... תרעע יניסש
 ח.הרות תחמש
 ל .... . תכונח ימי ׳ח
 ע.םידופ
 דק ... . ח״דד םימי 'ב
 חע . ומשו ׳ב .דיק חספד ׳א
 0.ם״חוהד ׳א
 ורס.ם״חוחד ,ב
 ןימק.ם ׳המר ׳נ
 ל0.ם״המיז 'ד
 חי .... זמס לש יעיבש
 ןלק .... אספ לש ןורחא
 0י * . • • . תשיבשד ׳א
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 תודמעמ
 *א דרע נ* ל9דד םיחק_ ץיא קבאה ת1דמעם ךרוד םורא־ו ןיגאי אוד המנ םדנ תודמעמ *ך תועמ עסיורנ ןידי תא סע
 יםלאוו אי־ו איוו קיז ך־יילנ ויא םע־ח ת1גברקי רדס קגאז ןילעוו לאר&ח 'יןעדג םתדבא אי# קדייג ח־םבמ םאה ת״מה

 : ץ־^ידיג םלעס8ןינ ץעוי תוננךןנ ןו* ןדא קמיז תודממ בוא ןעיוינ בירקמ תוג^רקי איד
 הרית

 ?!ארו תישארב
 םי; ר :סיסה ינפ לע ת§חרס םדולא חחו םו^ת ינפ לע

 בוט י? 'רואהו תא םיהלא ארר י :רוא דליו רוא דול
 ;־תא םוי רקב י,דר ברע \ךיו הליל ארק דועיתל)םוי רואל םיהלא ארקכ :ךשהה

 בס היעשי םיאיבנ

 \״ב

 • י ״ * *׳

 ".לאה רמא
 לח^או לסוב קזחאו קדעב זןיתארק יי ינא :הב םיכלהל חורו הילע
 תיבמ רימא ךגבממ איצוהל תורוע םיגיע סקפל ערג רואל םע תירבל ך
 • םיליספל"יחלהתו ןתא אל רחאל ידובכו יןכש אוה י;ינא :

 :םכתא עימעיא הנדמעת םרמב דימ י;א תושלחו'ואל המ תומיאךה
 . . . , , , דב םילחת םיביזיכ

 לעו. ,רדכ:םימי.לע איה יכ :הב יבשיו לבת האולמו ץראהו על רומזמ ךתל
 רמו ם:פכ יקנ :ושדק םוקמב םוק:ימו " דדמ הלמ ימ :הננוכ:תורהנ י ״!
 הקלצו" תאמ הערב אש: :המרמל עמשנ אלו דמי5נ אושל אקמ אל ימיא בעל
 םכישאר םירעש ואש חולס בקע:ךינפ ישקבמ ויעירד רוד הז.ג ועש:יהלאמ
 רובנ י; רובעו זוזע י ימעה ךלמ הז ימ הובבה ךלמ אובלו םלוע דרתפ ואלימו
 ךא;זיא דר$7 אד בוא ןלטיס איד ץ?אשא3 טאה טא; זא בייה ןא ץא םיהלא איג תישארכ
 םעד ףיוא 'רעז$צניפ ץזעוויג זיא סנ} גוא רעעל נוא ט#יוו ץזעווינ לאזןטם;על
 סג} זא טגאחג טאנ טאהתע^אוו םעד ףיוא טפעוו^יג טאה טא}ןופ ט;יוו רד גוא .דגורנפא
 טנא5יגטא;טא.ך טוג זיא םע זא טכיל ד ןהעץג טא;ט א !ד :טןיל ןראויי;חא טניל ןיד לאז
 וצ ןיפורינטאה טא}בוא :סע;רעמצגיפ רד ןי^יווצ גוא טפיל רך ץ#יווצ דיי# ץ#יווצ ןייא
 ט;י3א ןעווי;זיא בוא .טכאנ ץפורינרע טאה םקנרעטצניפ רעד וצ גוא גא^ג טפיל רד

 :גא1ן ןייא ץנראמ ןעררי3 זיא סע ינוא
 רעד בוא ןיל ףי1א טזייונ רע;ייא ןעמענ ייווצ טאה סאוו טאנ רך טנאזינ טאק 1זא ימא ךכ
 בוא לי1נק ןייא יוו 1זא הלחתכל ק^מיה יד ץפא#ב טאה רע םימחר ףיוא טזייוו רע־ךנא
 טאה בוא דל$7 יד טיירפש' ריא© טאה רנ}טלעוו רל ףיוא טייכפ# ראפ ייז רג}טאה םער ךאי
 סאווקלא{נ'םעך וצהמ^נ ןייא טי;טאגהרע רך ץפ סיורא טיי;םאור ץפאז_עלא ןי$א^א3
 סאוו יד וצ רא;טא; טיג ש׳דוקה חור ןייא בוא ךיילג ןי^טנעט עלא וצ דר;}רד היוא קניי!
 ןי3 ךיא טגאחג ריזנ וצ טא;טאה סאד אי;נה והיעשי טנאז/סעוו ןיטוג ןיא םיא ראפ ןעיי;
 ענייד ןיא ןי$ירגא3 באה ךיא טייקנטכעריג.טיט איב;ח והי^י ןיפתינ ךיד באה ךיא טאג
 טסלאז וד זא ץ3'ע;ךיד לאז ךיא ןעויי;הל^ט ןייט סאד זיא ןיפ'אז?א3 ךד באה ךיא ט;עה
 ןייט ןיפוריג ןא,ץרעוו סאוו יל וצ ץטכייל רד וצ בוא טייהרעכיז ןייס וצ ןירעקסוא קלא§ 'ןייע
 ךלוד בוא ןאמ הבוז^ת ןילאז יי!לאך^.י ך ןופ ןיע־:א עדנילפ ד ןענע$>ע טהלאז בוא קלאפ
 ריא ץא ןיציז יי)סאוו הסיפת רד ןופ שינעקבייפיב ןופ ןיי} סיורא ע;ע}נאפיג;יך ןילעוו םעד
 סכ לע3 ןייא׳ראה ץיא ןיב ךיא זא טזייונ י;רא ןעטא;ץימ .טאג ןיב ךייא :רע^צניפ רך ןיא
 דובנ ןיימ ־יא לעור םורד בוא ראה ןייא ץב ךיא זא ץזירו וצ לטומ ר מ ףיא זיא םורד בוא
 ד גרדליב עטצי^ינ יד יצ ןיבעג טיב ךיא לעיי בי1ל ץיס בוא ןדעלנא ץיק.וצ ץיוע;טד
 זא םלי^ה ת^ליו םעך ףי1א וניבא םהרבא וצ ןעוויג סיטבס באה ךיא סאוו תויחקיה עזןז^רג}
 םילקמ הזןמ?ד ןייה באה ךיא בוא ןמוקינ ןי־;^ ןנייז ץיאז יל ץפאךטטי םירצה יד לעע 'ךי:א
 ךיא ךאס טצארפ^ םע רדייא לאלשי.קלאפ ץיה ת1ה^בד עייי;וצ ךיא גאז דנוציא גוא קוח;

 :ץזיייל םי1א ךייא לעוי ךיא זא םנ)ך ףי1א זדיטממ ךייא ןיפ ךיא ץרע׳ד ךייא
 טייאה
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 ןושאר םוי!ו תודמעמ
 הז אוה ר? הוב יוה ךלמ אבר םלוע יחתפ ואשו םכישאר םירעש יאש '■׳רמיילמ
 , , ג הלס דוב?ס ךלמ אוה תואבצ י דובכה ךלמ' בל םירבד חדות
 לטב למו יחקל רשנמכ ףרע! :יפ סמא ץראק עמשתו הרבדאו םיבשה וניזאה
 ובק ארקא " םש ,?־•בשע לע םיביבלכו אשי לע םריעשכ יתרמא י:־
 קדצ לוע 'ןיאו הנומא לא טפשמ ויכרד,לכ יב ולעפ םימת רוצהמנדולאל לדג
 לב;םע תאז ולמגת יייל מ :לתלחפו שקע רוד םמומ וינב יל תסש:איה רשל

 :ךנןובי1ךשע אוה'ךנק ךיבא אוה אולה םכח אלו
 ד־םת תכמסד ןושאר קרפ הנשמ

 תיבו םניטבא תיבכ .שקקמה תיבב םירמוש םינסכה תומוקמ השלש?
 תולע ו־־ס ץוצינה תיבו םניטבא תיב :דקומה חיכו ץוצינה * ;
 ןבא לש ןילבור ףקומ היה לודג חלבו הפכ דקומה תיב .םש םרמוש םיבורק)
 ותסב שיא הגו חק יחרפו םדיב הרזעה תוחתפמו םש םינשל ייה *יא תיב ינקז)
 תחת םתוא םיחינמו ןלפקמו ןיטשופ ויה אלא שדק ידגבב םינשי ויה אל.ץראב
 ,דבהמ? א ךלוהו אצוי םהמ דחאל ךרעליא.ןמצע תוסיב םיסכתמו םהישאל
 תיבל עינמ אוהש יע ןא?מי ןא?מ תוקלוד תורנל הליבה תרת תכלוהה
 לוענ ואצמ ודובכ ,ךלה הת רובק לש אסכה תיבו םש הח;ה הרחמו תוליבטה
 גפתסנל הלע לכימו דל: '.'םדא םשיןיאשעוד:? חות? .םרא םש ישלש עודלב
 ןידייר ךיא לערו דייג ע;ייש ןעלשיה ריא טמע?ראה טגאזינ טאה יניבכ השיט ם'ם6־־י וניזאה
 יי] זא לא;ש.י יד ץא הרתס ןי? ךיא זא ליומ ןייש ןיפ גאז יד ןירעס לאן דר^ יד :יא
 ביוא ןיבראשש יליפא לעיו ךיא ןעוו בוא ףי1רך ןייז תודע טלאז ריא בוא ץשלאמ הר1ת ך ןילאן
 ףיורד ריא טעמ הרות יל ןערוי? לכק_ש טי; ךיז ףיוא ןי?אה ייז זא ןעגעק;י5 ןילעוו לאר#ל ך
 יד זא ןטאז תודנ! טלא)ריא םאור תודע.סאל זיא סאל .ןעמיג ל?,רש ןיינאה יי] זא ןיי] תידע
 גניפירט יד יוו 1זא ט׳ןעוו רך יצ ןיינעל ןייא זיא לארשי יל יצ ןייבע^יג באה ךיא סאוו הרות
 ןע?יר םאל יוו זא מיי2 יד יצ טינ ןע)יי1 גאז ע;ייפ :יא .טייל יל יצ ןייע^ ןייא זיא ןי?ער ןיפ
 קן?אוי גוא ןיקדאשש ץ?אש ייז םאו;זארג םעד ףיוא ןישניוו סלי-ט# יד יט 1זא :יא .איוט ןיפ

 • רד וצ טונ 1זא זייא הר1ת ך :יא איז ןע)דעל םאו;ך ץקדאשש הרות יל ט?אש 1זא זאר; םאל
 ה#מ טאה סאל :זארג.םעל ףיוא ןעיי;'יי!זא טוג ןע;יי!ןי?על ןיפ קפאלט יד יוו 1זא טלעוו
 ריא טלאז איה ךורל ןעשא;םטא;ןאל רעל :וא ןא ףיר ךיא זא לארשי יד יצ ט)אןי; יניבל
 ק ראשש זיא ה״ב טא} עשטאל :ן?יול םיא טלא)גיא טא;רעזג;א יצ טייקרע^כא ןייא ץ?ע)
 ם?:יירב םיע#ל יד ףיוא תיטריפ ןייא טנ;יירב רע זא :יא ץ;א;קרעמ עניי!טראם ןע;יי!
 ץייא זיא רע טייקלשבעריג טיש זיא עוריפ ץי1 רא; םודאמ ץך־ג ראנ גןוציילפ ראפ טיש טי;רנ)
 ט־.ט :יא םי?וט םישעש ער^יי] ראפ איגה ם$י1על םיקילד ד ץלאצאכ יצ טא;רעשכייל;אב
 ףי1א םי^עעש עשיג ליסיב ר^יי!ראפ יי] טלאלניניא םיע#ך יל יצ יליפא טיג ט?ערטי-א ןייה
 זא גישראפ ט?עך גיא ייאל 1זא חא םע גיא ץד םעל קידצשיךיז ףי א זיא"־הילטיא טלעוו רל
 טגיד;יז'יג :יא ץ?ראך ראפ ןי?אה לארשי־ ד םאור סאל :ץ;אס טנערי;ה״ב טא)לא)ןעש
 ט:אז'ןעמ,לאריק:■ יל יצ רש1לב ץרשה סרעדניקע;יי1 חא םע ראג ן1רםס שטאג טי;םאד זיא
 ןעל ריא טרעהי; :ר^יטפאהשיייכטש ןייא גיא ר1ד רעטמירק ראפ ץיאןע)יי1 'יי!זא יי!ףי1א
 תלוכי טאה רע זא ל1אוו ךאל טשייוו ריא םיער םישישי ןאש יצ ץי1 לסוג 1זא ה״ב םא;וצ
 גיטפאהקלאש ןאטיג ת1נ1מ ליפ 1זא ךייא לאך טאה רג!רעריווגוא ךייא ץפ ןשע;טלאלי;
 יצ קלאפיגילק ןייק טינ גיא ןאשינ. ךייא טאה ה״ב טא)םאמ ן ישע)•אפ טאס ריא סאמ 'קלא־נ
 חא אוה ךירי1 טא; ,תובוט גיא ת1על ןאש יצ תל1כל טאה איה ךורב טא)זא ןייש# ראפ
 ןישיולצ השיא ןייא ראפ טבאסי) ךר טאה רנ/ ץפא׳שאב ךד מא.ל רנ!רעשאה ןייד ךאל
 לארשי־ ךייא ןיפ רשולב ןדא! עלא טיש ט;יש9עפ ד^רע; ךד טא״ל גיא ת1שוא עלע־^א

 י :ןעווי;םיבלש גוא'םיאי?? גיא םי?ךכ זיא
 ^רזע
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 ןושאר םויל תתמעמ
 םיחתפנ םירעשהש דע סיעוכה ויחא לצא מ בשי אבו.הדחטה דגנכ םמחתנ)
 אלש דע לבוטו םיכשמ חבזמה תא םודהל הצור אוהש י?־י '•ול ךלוהו.אצוי
 אוהש םימעפ תווש םיתעה לכ אל אב הנוממה העש וזיאב יהי •הנוממה אב)
 םהילע קפודו אב הנוממה.ויךךאלמ וא וינפלמ ול ךומס וא רבנה תאירקמ אב
 תא לטנ ־ :הכזש ימ הכזי וסיפה סייפי; אב:לכמש ימ םהל רמא .ול ןיחתופ םהו
 וירחא םינהכח וסנכנותרזעל־דקומה תיבמ םנכנ)שפשפה תא חתפו חתפמה
 ובל הרדסכאכ ןייבלויה ולא'תותי יתשל וקלחנו •םדיב רוא לש תוקובא ית״שי
 ןיעינמש דע ןיכלוהו ןיק־ווב ויה .ברעמה ךרד הרדסכאב ןיבלת ולאו חרומה
 ישוע הא ודימעה.םולש לגד .םולש ודמא ולאו ולא ועיגה ןיהכ׳ד ישוע םוקמל
 םידמוא םהו םורה:אוה חכזמה תא םודהל הכזש ימ :ןיהלה תושעל ןיתבה
 התרמה ירהו..רויבה ןמ ךילגרו ךידי'שדקתש דעי ילבכ עגה אלש ריהז י!ה ול
 אלו'ומע םמנ םדא ןיא .שבכ לשיוברעמכ חבזמל שבכה ןיב עוצקמב הנתנ
 ולוק תא ןיעמוש'אלו ותוא'ןיאה ויה אל .הכרעמה רואל ךלהמ אלא וד:ב ר;
 .תע עיגה םירמוא םהו רויכל ינקמ ןיטק,ןב השעש ץעה לוק ןיעמושש דע
 תא הנפו הבימה שארל הלעו ףסב,ד תתהמ לטנ '.רויכה ןמ וילגרו ויד:'שדה
 ךפיל הפצרל עינה • ־חל תוימינפה תולכאמה ןמ התחו.ךליהן ךליה םי׳לחגה
 יפנ לע םילחגב תא רבצ .תומא רשעב ש?כ לש זרדזמ? ךלהו ןופצל וי;פ
 ףועה תארמ םש ץנתונש םוקמ • םיחפט השלש' שב?ה ןמ קזיר הפצדד

 :הרונמהו ימינפה סבזמ ןושדו
 ומ? תישארב השעמכ םוי ל?ב אזרקלהלכקה יפ לע ינקת ונד תיבו ארזע
 ץרוק ויהיש ונקת ךכלו םיבותכו םיאיבנ הרות שדקמב םישוע וי׳לש י!"
 תישארב השעמ ן?ךקה תובןב ומיקתש יד? הרובע תעשב תישארבהשעסב
 דוסילו םימש עוטנל ה?ךבל ם?1־וכז־ וניסובר ודנאן.ץךא)םמש ׳־ישעמ 'ם׳דו
 ויהישכש וניבא םהרבאל אוה ךורב שודקה חיטבהש תונ?רקה ולא ץרא
 אלמלאו .וינפל םובירקה ולאכ םהילע אוה הלעמש תונברקה רחסב םיאךוק
 רמא :תונברקה לע אלא ולא תודמעמ ןיאש ץראו ם:מש ומייקתנ אל תודמעמ
 ימ 1זא גא6ן עלא קעקל לא! ןעק ןעווינ ןקהס ;באה ץל תי3 ןייז טיק אל!נן "־י ״״ ארזע
 םו־ך ניא םיהית? םיאיבנ הדות ןע$י'? דא:ןעקניא ט׳דקקה תיב ץא זאקינ טאה ןעק
 איד תננע׳? תייארכ ה(מןק3 שדקקס תיב ץא ןענעיל לא!ןעק זא ןעווינ ןק,רק ןעמ םאק
 ד נוא תונק־קה 1־03 ןי3אה םויק ץיא ]ילא! תייארב ה^חזק ד יד? ת1נ?־ק ןופ הךוב5!
 םינבר ערעזנוא נוא .ץבאה םויק ןייא ןילאן יי] 1־$ נוא ליקיה ןעזק טנייק תישארב הק׳עק
 תונב"רק,יל ןעןייז סאן דקע ד זיניזמע? דבורב וצ ניא ליקיה יד ץצנאלפ וצ טנא!יג ץבאה
 רדק םער ןע^ייל ץלעיי יאישל ף זא יני3א םהיבא יצ ןעויינ זןיק3ק טאה ה־ב טאנ סאו;
 איד ןעדדינ בירה? םיא ראפ ץ?אל יי!יוו ךיילב !ירעו] טניכעדינ יי] ףי1א טעוו תוניגלקןיפ
 לאז ןעט זא ןעווינ ן2הן ץ?א.ל םינ1שאך םיאיבנ יל שאיי תודקנמ יל םינ ןעוו נוא,ת־;נ?ךפ
 ץלא] לאלשי.ד? יפ םיחילש ץי] ןילא!יי1 זא אטס יארמ םירש? לאלשי יד ץפ ןיי!רחוב
 עקלעטשיג רק1ל?ת1דקעק !יפייינ 1? ןירערל יך.נוא ת1נלךק.יל בירקס זיא ןעק תנמ׳? ןייטש
 ט־אקי׳ג טינ ןעניי] תורקעמ ד םיראו;טאסינ טינ םייק ץוק דלע בוא ליסיה טלאו;ןישטנעק
 טענאיפיג טרעיו תונקרקל תיכז? זא ןנ;ורךי;ויא אןמנ ת1נ?רק, 'ל זיגעוו ץיפ רא; ;ידאורנ

 :םויק ןייא ]יבאל יי] רקילב דרק יד טניקכע? דנירןינ ניא ליקיד ך
 אף ץא לי1מ ץי!טיק ט;אז נוא ט}אק דלי סאו;רעךטנא.ינ יאד־^ירן יפל טאל •יי ־םא

 וילו*
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 ןושאר םיל תודמעמ
 א;:נע תושרדמ יתבבו תויסנב יתבב הי?*5? ־יידסדואי יאת יאלפקזרכ יבר

 ןירכדמד אןכאימ ןוניאד אי,ד התורכ תילב .והב ןוכר אתבורקתו א:נבךוקך
 .אבב אלא אשיב היל דבעמל ןילבי אלל ןול אקאבאל אשנ יעבר א;בוה
 רדס רי?זהלאלאוגל ןיא ן?רק בירקהל קלמ;ונא ןיאשוניתונועב התעו
 םישלשמ ם'ךא לש וימ: לכ ויהיש יד? דומלתב לדתשהל ןכ רתאו תונבךןכס
 אוהשיול'חטבומ ןכ השועה לבו דומלת? שילש הנשמכ שלש ארןלמב שיל
 :קיתע הרירמ? אל 'שלשמה טוחהו רמוא בותכה וילעו אבה םלועה ןב

 ח׳כ ףד רחשה תלפת קרפ תוכרב ןושאר םויל דומלת

 הל?ת ותאליבו שוימה תיבל ותסינכב ללפתמ היה הנקה ןב אינוחנ י^ר
 אלש ללפתמ ינא יתסינכב םהל ־ומא.1ז הלפתל םוקמ המ ולורמא.הרצןכ

 :יקלח לע האדוה ןחוג ינא יתאיציבו • יד:לצ הלקת רבד עראו
 ןושאר קרפ תוכרב

 תחא הברוחל יתסנכנו ךרדב ךלהמ יתי:ה חרא םעפ יסוי י?ר רמא אינת
 חספה לעיל רמשי בוטל רוכזוה:לא אבו ללפתהל םולשח;תובךוחמ
 יבדךילע םולש יל רמא יתלפת יתמנמש רחאל.יתל$ת יתמוהש דע יל ןיתמהו
 וז הברוחל תסנכנ המ יגפמ ימ יל רמאו .ירומו יבר ךילע םאש ול יתרמא

 יתויה אר:תמ יול יתרםאו.ךמב ללפתהל ךל הדד ל רמא.ללפתהל ול ית־ןסא
 התואב .הרצק הלפת ללפתלל ךל ה:,ל יל רמאו.םיכרד ירבוע ינוקיס?!אמש
 יתלסלו .הבלרל ןיסנכנ !יאש יתדמל ■ םירבך השלש ינממ יתךטל העש
 זיא איי] ץא ןי־סס זיא גוא ת1נברן> איד ץפ םיג^ע.איל םיז^רןמ יןרק איל ןיא גוא ץלו#
 תורי?ע יד ל^אר רך יצ םינומס'ןעעיז.םאור םיפאלה עגיזאל יד זא תיר? תסיר? ןייא כןי1יך
 ןע;אןנ יי] זא ץראוויג תיו? חרוב ף״ירל זיא ןאס םט?על# יי1 ןילא| יי] יד? ץ#ט;עס יד ץפ
 ריז? סאו; דניז ערעזנוא ןי^יעוו ןופ טךעך;וציא נוא' .שסיג רא; םמכעל# ןייק.ןאז$ טי; םיא
 ז־.1ג^רר ןיפ רדס םעד ןענאןצ דן וצ רא;טד רעס ריס ןי?אס 1"?-^ בירןמ טינ אאק
 ץיז ןילא; ץ#טנעס םעל ןופ געס ע?א ימ ארק;רען ןיא ךיז ועהיס םעד ךא; בוא
 ארכג ליטי ריא י בוא ת1י;#מ ליסירדא בוא קוס? ןע^רעל ןעמ לא; ליסירל ץיא,טלידיוךי;
 היוא ינוא א?מ םלוע ?ס ןייא זיא רע 'זא טרע?יז *יאה 'רגן זיא 1זא טוט םאוו רעסילסיא נוא
 ןיראוץ; טיירךי;ןעיירד ןיא זיא סאוו םידא$ ץיא גוא קוס$ רע7 ץלאווי; ט;אזי;זייא םיא

 י :ןיסיר וצ גוא טקמ ראפ ךיג טי; טרעוו
 ץיא ןיימיורא ץד ץא גוא זערדמ ה תי? ץא 'ץי;ןיידא ןיי;ןיא ןעודיו לליז־ט טא!ד א;;וח;יבר
 יי1 וצ דע טאה .הלפה ד טייסא? סא\ו טגאזינ םיא וצ םיס?זך ד ץבאה־ול?;; עצירוק
 ץסוקהיורא טי;לו^כמ ןייק_ ריס ךרוד לא] יסע זא לל&תס ךיא !יג ןד !יירא ןייס ןיא טנאזי;
 םארי יקלס ןייס היוא ה״ב טא; וצ ביול ןייא ךיא בי;ןיי;םיורא ןיימ ןיא גוא שרדמה תייג ץא

 :שירדסה תי? ןיא ץיןיז סאו;יד ץפ ןיד לא] ךיא זא טלייסי;פא ריס טאה ה״ב טא;
 ןעג^יגנייירא ץ? בוא געוו ץא ןע;נא;ינ ךיא ןי? לא$צ ןייא טנאזיג טאה יסוי י?ד .אינת
 טאה גואיוהמא ןעסוקיג זיא ןאס וצ הל־גת םילזןהרי תובךוה ך ץפ ה?ך*ת ןייא ןיא

 הלפוי ט^אזינ םיא וצ ךיא באה ה?ךוח רד ץא ן;נאעג;ייכא וטסי? םאוו ראפ ןוז ץיש,ט^<ןיג
 שיא וצ ךיא 3אה.געוו ץא ןיד ללפתס טפראדי;טה.אה אוד טגאזי;ריס רע טאה.ןאס וצ

 ׳ 1 י - •_ • -_^ _. ... ... - ^ . * 4^.'^. 1. 4 40 ■4.1 4* 444444

 רעח״נ

730 



 ןושאר םומ תודמעמ
 ל דסמ • הלוק הציהןר ללותה ךלמכ ללפתה,לכי יגוסלו .ךרדכ םיללפסה#
 יון1י3 תהסלמכי לוק ת3 יתעה!? ול יסדהא .1ז הבךוח3 תעהכי לוק הה ימ
 ןי3ל ינ3 תא יתילגהו ילכיה תא יתפרטו יסיפ תא יתברחהכי ל יוא תדמוא:
 אלא ךכ תרמוא דבלכ וז העז? אל ךביז*ר ייחו ךייס ימ יל דסמ^ונמ.
 לא־&י# העביכ&י אלא דבלכ יז ז6>ךכ תרמוא םויו םוי לככ םימעפ השלש
 ךורכ כיודקה אבר המבי אסו ןמא ק;ועו תוכירדה ית;לו תויסכב יתבל קסמ;
 מ .דהי ךכ ותיכב ותוא קסלקמבי ךלמה ירכיא ■ןנואו וכיארכ ענענמ אוזזל

 :םהיבא ןחלבי לעה וללכי י םינבל םהל 'יואו וימ תא הלגהבי באלנ.^י
 ייל:לי .קלהע רבנו וד:חינ;ךשא3ן לאךש: רב;ו ודי הן׳ם םיך:רכיאכ היהו
 ןהז לכ ךל רהול אלא המחלה חודבוכי וא המחלה תושוע הנימ לכי "י
 ייה םלכביכמי םריבאל םכל תא ןידבעכימו הלעה יפלכ ןילבתסה לא־ישו וי,ךמי
 הכימ לא ל רמאיו רמוא התא ־הדב אצויכ .ןילפונ ויזל ואל םאן ןיר^נסה־

 תימה כיחל יכו .יחו ותא הארו ךוכיכד לכ !ןיה)ם.? לע ותא שישו ףרש ךל ה(עע
 םכל תא ןידכעכיסו הלעה יפלכ !ילכתסה לארשיש ןמזכ אלא היחמ כיחנ וא

1 > 

 ג ח?ומכ וי׳ד ואל םאו ןיאפרתה ויה ם:הכיכ$י םהילאל י." ^
 םהל רסא .םיה:תלראה המכ הנקה ןכ איניח^ יכר תא וךיהלת ולאכי אינת
 נאן> ןעט יא טנדעדי;םא ויא באה ערעדנא םאר נואה?ךוח ןייא ןיא ץינץיכא טינ רעהינ־
 געוו ןיא הישה טיט םאיו רד זא ט;ירעןי; 6א ךיא גאה ע!?ירד סאך ניא געוי ןיא ןאן? ,־ולגת

 טסאזו לוק ןייא ראפ םאל ןיז ןייה'ט)אזין ריט וצ וזןילא טאל.הלן.יו עוזלזק ןייא ללפת!? חא
 איז םאו;לוק תפ ןייא טרעקי; באה ךיא ט;אענםיא וצ ויא באה הקרות רך ןיא טרעזלינ
 ןייס טקאסינ בוךו באה ויא םאמ ייע טנאלינ טאק איז נוא בי1ט ןייא יע (זא טמורפינטאק
 !צ טאה.רד;יק ע;ייט ץבירזן ראפ באה ךיא בוא לקית ץיס טנעלכ ראסבאק ויא ינוא זרזל
 ט?אי ןיילאטייצ ף טינ זאןיראווון׳ינ פאק ןייד ןופ ןיבעל םעדיינ ןיז ץיס םנאןינ והילא ריז?

 טיייצ יד ןיא טינקי;ןייצא םאל טינ תא 1זא אי) טנאן נא$> עלא לא!? ייודי ט־ןעייג 1זא אל
 אהי.!טא ץרעפטש.יי1 נ1א םישירדט יזיפ יד ןיא גוא ןיליזש ד ץא ץירא ןנקינ לאר&י יל זא
 ןעזקסאוו תיבלס םעל ליאוי טגאז נוא ל1כ;נ3 פאקןיל טיט היב טא;טליקאו^ איזיל ה־טט׳
 עגייל ןיביוט רפ טאה רנן שאמ וזא רטאע םוצ 'ןעתי;חא םא)י תא חוה ןיע 'ןיא 1זא םיא טקיול
 נרזןא? רעילןופ ט׳יט םעך ןופ ץ־ןאוליג ץבידט ראפ ןנייז סאמ דןניק ד יצ חא ייוו :וא ־חניק
 לאר#י ד ויז ןינאה טנאה ןיי)ןיביזירינ.ףיואיטאה יניפו הזן(ם זא ןעווי;חא םע תא היהו
 ףיז קלסע טאה טנאס ןייז טניילינ רלינא טאל רע זא גוא זלגחלש רל ץא טקראשט׳י;
 טנאטי;ונינל חןק'ם ץפ ט;עה יל ןעל ץבאה אלקנ יד טגער^הקחלס רל ןיא םמראטקינ
 ריד ץפא!יצ ןעט ט;ייס סאל טרעיינ.ה!ןח^ט ד ןיכאלב יצ ןעל ייל ןיבאק רדא הקחלש ף
 אוה ויד? טאנ יצ ץראה רעילןעווינ ד3ע8׳ט ץבא׳ל נוא ףיוראטץלי;ץבאה לאר&׳י ך זא
 ביא .ןלאפינ יי׳ ןענ״נ טינ זא תא הןזולש 'יל !יא טקראשזעיינ ויז יי1 ןיבאול לימיה ץא םאור
 \צ וא!ג יניפי ה#ט וצ טנאעג טא,ל אוה וידל טאנ ,ןנאנ 1זא וי1א וטקלאן ץביילנ ץיא וזא■
 ריילט־א ןייז טעמ םע תא ננאט?י םעך ףי1א ףיורא םיא וט גוא גנאלע !ינידע;עו3 ץיא ריד
 חש׳ק יויוא םאל זיא .ןכיילב !יפעל יבל טעמ ן,רע!םיא טעמ תאיןיראמינ ץסיפיג זיא םאמ
 יעל *ועד זיא רעלא םיא ף'י1א טינ טקוק ןעט זא תיטט נגאלזק רע^לעלעלפ רעל ןער חא.
 טידז רד ץא,ןעק טנייש םאל טלעיי;.םיא ףיוא א(י טקוק ןעט זא היס? גנא??׳ רעעלענעלפ
 איה ויד? טא;וצ ץראמ רעיל ןעויינ דבךשיט ץבאה נוא ץיורא טנילינ ץבאה לאלט׳י י'ד זא

 :ןע^אנראפ ייליןעקיל טינ זא גוא ןיראוימ;טלייהינ יל ןע;יי1 חא ליטיה ןיא םיאוו
 םאמ טיט הנפה ןב א;נוהן יפר טנעלפינ ץפאה םידישלת איד ,טניועלינ ץפאה ריס איגמ
 יע וצ רג!טאה.פיטיז תוכירא ןיבא,ל ז^יא!וד זא ןעילינ ה;1ז ומסאה תוכ!ןייא ראפ

 םגאחנ
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 ןושאר םויל תודמעמ
 זמ1ידמ תללק יה9ה לע התלע אלו .ךבח חלק? יתךב?תנ אל יטע

 :ינוממב יתדר י•.^
 גמ?חר שקבל הלקו זזקן תונמוא ונב תא םדא דמלל םלועל רמוא ריאמ ייחל

 תוינעל קאי• תינמואה ןמ תורישעל קאש ולש ם־ם?;ךו רשועהש יסל
 ־.תואבצ ״ םאנ ב,דזה ילו ףקבה ל ירמא# ולש רשועהש יסל אלא תונמואה ןמ

 םהו תונמוא םהל שיש ףועו הלס זןיטלס סיאר רסוא דעלא !ב ןימ# יבל
 יתארבנ ינאו ינשסשל אלא ואר?נ אל אלש רעצב אלש םיסנרפתמ
 ישעמ תא יתומלש אלא יעצב אלש םנרןתאש ח יניא ריק תא שמשל
 :ם?מ בוטה וענמ םגיתאטחו,הלא וטה םעיתונוע רסא# יתסנרפ תא יההפקו

 ימ תא ■ומלמ יניאו םלועבש תוגסיא ל? ינא סימ רסוא יאריה;יבר אינת
 לבא ותודלנ ימי? אלא מ תרמוע ןיא םלועבש תונמוא ל?ש הלות אלא 'י ־
 ותודלי.תע? ול תד״וע .ן? הלא הרות לבא .בער? לטומ את ילה ותער יסי?
 " לקו רסוא והס ותודלי.תעב .ותנקז תעב הרקתו בוט תירחא ול %יונן
 רסוא תס וח#ז? :ופעיי אלו וכלי וע;יל אלו וצורי.םירשנכ ־!?אולנמחב ופיל$

 , , ־• ייהי םינגנמו םינשל העישב חבונ:דוע
 יש־ץ.םלועל םיקידצ םלב דןסעו רמא# א?ה םלועל קלח םצהל ש:י לא#ף •לכ

 :ראפתהל יל:השעמ יעסמ דע;ןךאנ.״;נ
 .ד# הילע ןילןונו הלס ה#ס? "דךס-ד;יאו הלס אלקמב םיקסועה ןנעכ ןגת
 :דומלתהמ רסוי ה#?? ח ינק םלועלי-וימ הלודג הלס ףל ןיא דומלסב ׳
 •ן׳גנע^יג תא ־ולס ץימ םאור םעד ך־ןוד קראמינ טוהעינ טינ ךיא קב געט עץיט עלא טנאקנ
 םארי סאד בוא רכס קדכ חפ הללק יד טע$ ןייזנ ףיוא ןעננאגינפיוא טינ תא םע בוא .ןראזוינ
 גוא.ףא$ ןייס יאפ !עדיינ להזמ ץלא םיא באה ךיא רמולכ,ןא$ינ ןא רעצ ריזנ טאה ר$

 , :ט^ענ קדכ 'טיט ןעועג ךיא קפ ןרתנ ץיא
 ענניינ ןייא גוא היאלנ ענייר ןייא חז !"!עלעל שטנעט וייא רעהינ גיפייא טגאז ריאס יבר
 דעטינ ד גרא תוריקל םאד םאור אוה ךויפ טאג וצ טייקטיראפ רע־ד ץ טע ;י לא)בוא
 ןופ טינ תא תוריזל קיק.גוא ה^אלז? קיק.ןופ שינ תא טייקטורא ןייק_ םוראוו עק1 ןע;יין
 ׳־מייעש קום$ קא יוו עעיי!זיא תורדעע םאן סאוו םע־ד ןופ ־א) יטפוק םע טרעיינ הכאלמ קיפ

 :דלא)םאל זיא ריס וצ גוא רעכליז סאד זיא ריס וצ,טנאקנ טאה אוה ךור$ שא;זא
 נא$ ןיכעל קיד חפ !העקנ ומץאה ו** "אל ט;אןרזעלא חפ ןייז רל ןועמשיפכ ת"־" יבר
 קלעוו ייז גוא .הקאלן קיא קפא$ ןילא!י׳יז תימ* םתל שישי ףוע ןיי# בוא זויס קיא ףיעי היח
 בוא ןענידאפ וצ ךיט רא; קלאווינ קפאשאפ טינ ךאך זניי1 יי] גוא רע/ןא טןיין#יג טראפ
 טקיפשינ לאז ךיא זא קש לכ קא טינ זיא רהע&׳ב ןיימ ןענידפ וצ ןראווינ !יפאשכ קפ ךיא
 קדכ !יטינן׳יגפא ןיילא ךיא בא^ קלעוו עקיש טליביאינ באה ךיא ליךו -אג רעצ ןא קועע
 גוא ט^יינינ קעויא עניזאל םאל קפאה ד;יז ער**א טייטש'קום$ ןיא יוו וזא ריט ןופ הקנל#

 :ךייא ןופ שזקונ םאך קטיט ראפ ׳:יבאה דנד ערעייא
 #יא|>קיל גוא טייטש קייס? קא יוו איגס םלוע קא קלח קיא ןיפאה לא;שי עלא לייי״י לכ
 ןת יד לירי ל#ר^'ץר* י^אל םאך ןנש־גנ ד קלעוי גיפייא וצ :וא םיקוצ ע:א ןניי!
 תיז טיט ןעטדאפ ךיז לא] ךיא ט^עה עקיט קפ קרעיי יד ןניד גוא גנוצנאלפ קיט חפ גירנצ א
 ־גוא הךט ןייא סאך חא א^זט קא קס1ע ןעניד סאוו ך טנדעלנ ק^אה םינ^י ד ןנבי ןנח
 *טענ ןעט גיא הלט קיא םאן תא חוינשט קא קסוע זענייז שאיי יד נוא.הךט קיק_ טינ
 ריא ןופ אע טינ הלט עהעפערג.ןיימ זי# אל$ ןיא קסוע ןעניד סאע ך נוא.ילש דיא הרא

 אז, ג איך^נ רעלייא ןע;יעל תתגוקט קפייל רערעזי וט^לא^עפייא גוא
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 ןושאר םויל תודמעמ ^ ^
 הלקהוצט םא הטו.עךוצןיה תא הב רהסל ולפא םינעה לע םא םראלוטי'אל
 לע רסוח] לק .םימ:תכראהו ךל בטיי.ןעסל הרות הךיא דיי*ע איהש

 נ הרותכו'תורומח תוצק "
 א רמוא בקעו יבר אייח

 !וכראי ןעמל'ביתע םאו בא רובעב •הב היולת םיתמה התת־ןיאק
 .םזנ:תכראהו ךל בטיו ןעמל ביסב יטנ ןקזו תולקבו • ךל בטוי ןעטלו ךימ:
 חקלו םאה תא חלקו הלעו תולזוג יל אבהו הריבל הלע ויבא ול רסא# י־£ן
 אלא ,ך לק ותבוט ןעיהו הז לק ודע:תוכירא ןביס הטי לפנ ותדרבו םינבה תא

 :בוט ולבש םלועל ךל בטי: ןעמלו ךורא ולבש םלועל ךיט:ןוכףא1ןעפל,״_
 י לכ
 נ׳6

 יבתע
 יבד .תקולחט תלהקו םללל׳*י תא אמטמ םירישה ריש רעוא הךחו יער
 ןועטש יער '.תקולחמ'םידקה ריקו םל־קה תא אטטט וניא תלהק רמוא יסוי
 יאזע ןע ןועטק יבר רטא .ללה תיע ידקוהסו יאמק תיב ילוקמ'תלזדק דעוא
 רז^ומ יד ןעטע;טי;רע רא$ ןעילגיופ ןופ טסענ ןייא ןנופיג טאה שש;עט ןייא ןעריליםי אל
 ןעמ נוא.עך1צם ןייא ןיי1 רהשש וליפא טיט רד ףיאלאב רע ךי1א קוו 'רעד;יק עריא טיש
 ע;יילקא יוו ־וא;טי;ן1רקח ץיק רעש יריא ךךזד טאה ז^שנעמא םרי ה;יןש ע^יר^א וזא ךי1א
 םורד סנקמ איז חא ןעט זא ט^אזג הר1ת ד טראפ טאה רפיא ןפוריג ןא טרעוו סאמ עבשמ
 עטיאה ך ףיוא רטוחו לק.ןייא ןיוס'זיא סיט;תוכירא ןבאה טסעוו גוא קיז םט ריד טעו;
 :רצ£ ןטיו״מא ןבאה יאלוב ןעט טעוו םנקש יי1 זיא ןעט זא טיישש הרות דן קא סאוו תוץש
 תרות רעל ןיא .ך*? םו#'ןייה.אל טי;זיא םע טגאז ב'קע_י יבכ טגירעלמ !יבאה ריט איגח

 ןא חא םע זא קיש^ ראפ טמ ריא ךרוד לאן ןעט זא ייב ירעל טייש# רב1ק ריא סאוו
 ןילעוו םורל הלות רל ןיא ןיכיר^י; טיישש׳ םא;בא רובב ייב •םיסטה תנחת ןיי1 וצ טיילבי;
 ןקה שילש׳ |ום ה;צש דן ייב בוא;קי] טוג ־ויל טעוו םורל גוא קלעוו טרע^יילרל געש ע;ייך
 םישי תוכירא קבאה םשעמ בוא ןיי? טט רמ טעו; םורל .רך1ת רל קא ןיבי דשא;ךי־וא טיישש׳
 םילדב םעל ףי1א יי;קז קיז וצ ט^ז;טאה רטא$> ןייא זא קפארשי;ךיז טאה םע ןעוו א^ש;
 ;וא רשומ יל טקיט׳י^עמא טאה גוא ןע;;א;י;פיורא רע חא .ןיביוט ע;;וי ריש טיירב בוא
 םילי1ב םעל ןופ ןלעלי;6אלא ןיל ןיא גוא טיישש׳ הלות רל ןיא יוו רד;יה עריא ןטוני;טאה

 ואוו אעש;קפאישדלאטא ויז טאה סע יוו 1זא קבלאהש׳י;זיא בוא ןילאפי;6ארא רע חא
 ד םאו;םאל קי1 זומ׳ןעווי;סישבש טאל הרות מ סאוו זששיג ןייז טיש םיש;תוכירא ןיי1 זיא
 טעווםאמ םלעלו רל וצ ןעט טגייש (ךל בשיי ןעש? ףיט;קכיואנןעשל)קביוש׳י;טאה הל1ת

 ׳ :טט גוא ג;אל ץנא;קי] טעוו איז םאלו םיתשה תיחת ךא;קי1
 ןבאל םורל גוא ט;עה ד אשממ ן עגיל קשפילס׳ ע;יליימ איל קפ םילפס עלא "יזיי יבתכ לב
 ייפס קבעל הטירת קפ םילבאמ קשלאהאב טגעלפ ןעט לייינ ןעוייב רהג 1זא םישיה מ
 ןעט טאה םעל ךא; .גילידכ חא םאל ;וא גילייה'זיא'סל טלאישמ ךד קבאה יי1 לייט ש׳לוקה
 ץבאה הטורת ןופ םילבאמ יל ולד םילפס יל ןיא קדאז? עטי1ר;ןעוט םילבבע ד זא ןהעקג
 זא םודל ערעל^ז סאל ס;ייא ןא ךל קליל יי1 זא הקורת יד ןלס§ םילפס זא ןעוויג רז1ג יל
 ןא טךדי;ןא ןעט טאה םעל ךא;גוא ט;עה ד טיש ש׳לוק דפש ןא טרירי;ןא טאןד ןעש
 חטירח םש׳ל טנעה יל ןש׳אד רעילפ חט 'ןעש ׳ןעל יד .ןלאלוי;לום$ המורת יל זיא הטורא
 אך אשסמ ןע;דתל״רק בוא םיריס׳ה רי^.^לוק ילפס ןיא טרירי;ןא טאה רע זא םעל ךא;
 ־ ־ *, ןש ןייא חא תל,דק בוא ט;עה יד אשטט איי זיא םיליבס ריק ט;אן הלוהי יבל.טןעה

 ששאז יס1י יבל.אשמה טי;חא םע ק^;לייש קיא בוא אששמ א1י זיא םע ק4א^ לייש קיא
 תלהק זא ט;אן קעטש׳ יבדיתקולחש קיא זיא םיליט׳ה רי# ןיא גוא ט;עה יד אטשמ טי;זיא
 יאסש תיב רשולה .רישקש זיא ללה תיב גוא ליקש חא יאשש׳ תיב סאע ןכאז יירל מ ןופ זיא
 יבי ז אמשש אזי חא םע זא טנא; ללה תיב גוא ט;עה ך אשטש טמ זיא תלהק זא טנאן
 וא גאשםעך'קאםיענז עצעבליגיא ייויצ קפ הלבקב באה ךיא ט^אזי;טאק יאזע ןפ קעמ#

 ןעמ
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 ןושאר םדל תודמעמ
 הריע דעלא י?ר ת* ובישוהל םויי1 ןקז םינשו םיעעש ימ יגא לבן?ק
 םולשו םח אביקע'?ררמא .םרע תא ןיאמטמ תלהקו םירישה רישש הבישי?
 םלועה לכ ןיאש סרדו תא אמסת אלש םירישה ריש לע לאךשימ ם!* קלח;אל
 ריש: שדוק םיבותכה ליש לארשיל םירישה ריש וב ןת;ש םויב יא!? אכ

 ןמיי יבד רמא .תלהק לע אלא וקלחנ אל וקלדנ םאו .םישדק שדוק םירישה
 :וד?;ןכו יקלח; !?יאיע ןב ירבד? אביקע יברלש וימח ןבעשוהיןב

 וידי יתש םקנ?? חנמו לפקמ ומא יעמב המוד דליה המל יאלמש יבכ שךל
 יתש לע ויבקע יתשו ויתובכרא יתש לע ויליצא יתש ויע־דצ יתש לע
 תלקוא ומאש הממ לבואו חותפ ורובטו םותו? ויפו ויבר.? ןיב ושארו ויזוובגע
 א>־,יש חיפי • ימא היו? גורידו אמש יעד אידומ וניאו התוש ומאש הממ הסישן
 תורל לט:וניא ן? אלמלאש' • חותפה םתסנו םותסה חתפנ םלועה רדאל
 רמאגש יפים יעו םלועה ףוסמ טיבמו הפוצו ושאר לע קולד רנו תחא העש וליפא

 ,ראודו 'ןאב ןשי שיא יכהש המתת לאוי • דושה ךלא זרואל ישאר ילע ורנ.ולילב
 רמאנש םימיה םתואמ רתוי הבוטב יורש םדאש'םימ:ךל ןיאו אי״מפיסא? םולח
 םהב ןיאוםיחד םהב שיש םימ:ןההזיאו.ינרמש:הולאיימיב סדקיחריי)ינעי:ימ
 ינדור רעאנש הלכ הרותה ל? *תוא ןדמלמו הדל יחד ולא דבוא יוןד םינש
 י ילהא ילע תילא דוסב דבואו :התו יסונמ רמש ךבל יכ?ך ךמת:יל דמאינ
 אשטמזיאתלהק גרא םיריאה ריש זא ה?ישי רד ןיאה,יו!גן ן?רזעלאייגר טצעקג טאןד ןעק
 םירדהה ריש ףיוא טי;טנילק לאלשי ך ןופ שט;עם ןייק_א^יקע יבר טגאץ;1טאה.ט;עה ח
 ןעויהג טינ חא םלוע רע?נא) רך םיראו)טנעןדייד ןיי1 אססס טי;לאז סיג;זא ןי;אן ליאז גוא
 עלא םוראגו לאיראל יך יצ ןיראוויג ןיבעץג חא םיריאה ריש סאוו גא$ רך ייו 1זא יוא־)וזא
 ן5אז)םיהכה יל בי1א נוא םיש;ק שדוק זיא םירישה ריש נוא שלוק ןע;יל ןימפרש ע)ילייה
 ןיפ ןיז ר־ן ט^אןי)טאה .תלהק ףיוא רא)ט;ילקינ טד רעמ יל ץבאה ט^יר,לד איי שרעל)א
 טאל)1זאנוא טנירקי;יי] ץבאה 1זא יא$ ןב ןו*ג רייד יל יוו 1זא א;יקע דרי ןופ רעייש םעל

 :טנעס ך אסטז? חא תלהק גיא םירישה ריש זא תקס3יו ה^לזך ך ןעש
 ץא ־א;זיא"־ע זא ךיילג דניק םאר זיא םארו יצ,יאל?ש יכל ת^ללסטאה יאלמ" יבר שדז
 ע)יי1׳םקזנפ ןייא אייי 1זא'טגייל_סףיוג יצ :וא טליקיווייג ףיונ יצ םירעדי;סרעשיס ץי1
 :ייא ןעלקנעש יריצ יל ףי׳א י ןיגיובגילא ירוצ ע;ייז ןפיילש יריצ עחיז ףיוא 'ץחל ט;עה ייייצ
 ראפ חא לי1מ ןיי1 :יא אי;ק ך ןישימצ פאןל.ן'יי1 :וא ןירעקלוש ייויצ ד ףייא טילט יריג? ע;יל
 חתיש יסאע הסכ התושו טסע רטימ ןילסאוו םעל ןיפ טסע גיא ןיפא חא לי?א;ןיל גיא טפא^ש

 רעשאק הא1צ ןייק_ םיא ןופ 'טי;טיינ םע גוא טק;ילט'רעקומ ןיל סאוו םעל ןופ טקנילק :וא
 רעל ץפ ריוא םער ףי1א םרירא טייג דניק םאליזא :וא ריעקומ ןיי] ןענניירב םוא סאל יטעו)
 ליכא)־שעןגא רד טפאטש ראפ טרעוי םע :יא לרמ עמפאטש ראפ סאל ןיפא טרעוי טלעו)
 טפיל ןייא :יא ה^שיןייא 'וליפא ןיבעלטנאק;:טס רג;טלאו;'ןיל טס1זא לא\סע'זאיםיראו)
 רעירעלנא רל חב טיעו; קע ןייא ןיפ ט;ול ;יא טהעז רע:נוא פאקץי1 ףי1א ץלגוצי;ןא חא
 ןיי! ןיא גוא פאק ןיימ ףיוא טכיל ןיל ץשכייל ןא£ ץל ןיא טייטש קים§ ץא ארו טלעו;קע
 ןייא זץאיהו./ןרעלגיאוו ראפ טינ ףיורד ךיז טסלאז בוא .ש^רע^צניפ רל ץא ךיא איייג טניל
 געז? עריעשעפ ץי(2 אל טי;זיא םע :יא א;$$םא ןיא ם1לח ןייא טהעז גיא אד טפאלש שט;עש
 דעוו טייטש קיםן ןיא יוו געש עץזאל יל'ןופ רערעמ געש עטונ ימימ טעור שטנעש רל סאו;
 יל יוו 1זא :יוא טישיח ע^דיעירפ יל רו 1זא טס 1זא ןיבאל לאז ךיא זא ןי?ע;י)ריס טלאו)
 דאפ זיא ייז ןיא סאו)ןע;ייז'געש ןייא ראפ סאוו :יא .ןישיה ןאטיג ךימ טאה טא)סאוו ;עק
 ןי• םישיה ד ןע;יי1 סאל ןיגאן יטסלאן ןילאי ץיק אל טי:ייז ןיא זיא סע מ.א םישלח ץלנאה
 ריס םאה רע טיישש קוספ ץא איוו הרות עצח<1 אד םיא טנדעל ןעש גוא ןעניויוי; םעל
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 זזהו • ילסא ילע המא דוסכ עס5ןי אה רםא!כך אוה איבנ אמית י?ו רסואו,יאמ
 זו?ב הרותה ליו ונממ הנמימו ויפ לע ורטסו ךאלמ אב םלועל ריואל א£8>
 ינ ־מא^י ותוא ןינמבשמש דע םמימ אצוי וניאו'.ץגחתאטה חתפל ירמא#
 רסאנש החימה םוי ,ך ךרב ל? ערכת יל יכ .ן1ש? לב ענמית ךרב לכ ערכת יל
 םופכ ומנ רמאנש .הדלת םוי הי ןושל לכ עבקת .רפע ידרוי לכ יערכו וינפל
 העובשה איה המי .המרמל עבשנ אלו ישפנ אושיל אקנ אל דשא בבל רכז
 ולב םלועל לכ וליפאו עמיר אהת לאו קדצ רה ול םירמוא .ותוא ןיעיבשמש
 דוהמ איה ?רב שודקהש ערוי יוהו עמדב ךיניעב הדד התא קידצ ךל םירמוא
 במימ הךר.מב הרמשמ התא םא הרוהט ךב ןחלש המשנו םירתמ ויתרשמו

 :'ךממ הלטונ יאוה ירה ואל םאו '
 . סחניפ תשרפמ םינושארה םיקוספ ׳ת . קה תשרפו .תורבדה תרשע רמאי רמעמו דמעמ לכ רחא םויו םוי לכבד
 . ל״ז'ן׳במרהמ םיקיספ הרשעו .תובית 'גמ םיקוספו .תונב רקה תשרפו .הברעמ רדסו .תר־םקה םוספו .שודק ץאו
 דיסחה הדוהי ר״רהםמ םיקיספ השלשו .ץוגב ןימייסמו ץ ונב ץליחתמש םיקוספ חרשדו ב״חאו .הלודג הנווכ םהב ץירמ

 :ף״כב ןימייסמו ף״כב םלוכ ץליחתםה היעשיב םיקיספ העבשו .םיקיספ ב״עו .ל׳ז
 :ותנומא קזחתתו יניס רה דמעמ רוכח הז ידי לעש תורבדה תרשע םוי לכב דמול ברסש וראק י״י גרה בתכ

 ?תאצוה ־!שא ךדדלא :י יכנא :־ומאל הלאה םףברה לב תא םיהלא רבדיו
 :ינפ לע םידרא םיהלא ךל היה:אל :םידבע תיבה םלרצמ ץראמ יי ״ 1י
 דעאו תחתמ ץראב רשיאולעממ םלמשב רשא הנומת לבו לספ ךל השעה אל
 ע;ייט טיה ץראה ןייל ןע;עהעל רעטנוא ןילאז דייר ע;יימ טגאזיג ריס טאה :וא טנירעלי;
 ןייט ףיוא ןעוויגזיא טא; !5יפ ידוס רעל זא אל זיא קו0£ ןייא ךא;בוא .ןיבגמ וטסעוו תוצט
 םוראוו ןינא!ןעק זומ ךי1א קוס§ םעל ןופ היארא ךא;דע טנגייכב ןיכעלו טסעל ןופ טלעצי;
 געט יל ףיוא טינ טיינ סע גוא איב;רעל טגאז קוס§ ןיטז^רע 'םעד זא ץגא) 'ץלעוו טסעוו וד
 ךיט ןיזאל קס§ רערעלו רעל טמוק םורד םירעדיכ םרעטומ רעל ץא זיא דניק סאל סאול
 קום$ רל גוא טלעציג ןייס ףי1א ןעוויג זיא טא;ןופ דוסריל זא טגא;יג טאה בויא סאוו ,ירעה
 בויא םארו םיקוספ ע;ילרעיר$ ך יוו 1זא ךי1ב םלע^ומ רל ןיא זיא סאוו דגיק ץיא ףיוא טיי;
 םדה יסרנ5 טגאץג טאה רע'סאוו ןעט טניימ סאל דניק ןייא ףיוא ךדיא 'טייג טגאזיג טאה
 םרעזכומייד ןיא ד;יק סאל טגירעל ןעט זא קו0$ םעל ןופ ןעגגורדינ טבער ט^־עיזיא א?ט4
 טגאל# גוא ךאלט ןייא טמוק טלעוו רל ןופ ריוא ץא טטיק -ע,זא גוא הרות עצנא;יד ךיוב
 םדא קום9 ץא טייט^ םע יוו הרות ע>*גאג יל ןיסעג ראפ םיא טיאע :וא ליוימ ןיי] היוא םיא
 יו;םיא םרעווס׳אב ןעט זיב םדרא טינ ןיטואל ןופ טיינ דע נוא.דנין יל ץרגץ1ה טוט ריט רד
 איו)הסיגה םוי םעל ןעט טץיט םאל אינק ע^א ןנץגק;ןעוט ריסי וצ ןעל טייטש קוס$ ץא
 ב;וצ רעטילטיא גוא דלג; רד ןיא ןיועלי;סאויו עלא ןגץ;ק ןעוט םיא ראפ וצ טייט# קוספ ץא
 טאל םאו)רד קוסן ןיא טייטש םע יוו ןעניווי)ןופ גאז$ םעל ןעט ט;ייס םאל ןירעווז? טומ
 ץךאוושי)טי)םאל רע סאו; ץראה רעטיול ץיא טאק גוא דסו# :וא לזג ןופ טנעה ע;ייר
 םאווהעוב# יל זיא סאיו גוא .טייק^לאפ ףירא ץראוושיינ טינ טא£ז גוא ביל ןיי] ייב שילאש
 עז^ר ןייא ץי1 טיג טסלא] גוא קידצ ןייא ןד טסלא) העוב^ ך זיא סל םיא טרעווז^אב ןעמ
 ע;יי1 ןיא ןיי] טרא$ג'וטהלא;קידצ ןייא טסיב וד זא ריד טגא;טלעוו עיזנא)יל וליפא זא גוא
 םירוהט ןע;יי1 רע;יךא3 עגיל גוא ר הט זיא טאנ זא ץסיוו טסלא; :וא עמד ןייא יוו ץ;יוא
 טיט ןיטיה איז טסעןו וד ביוא :וא רוהט אי? זיא ריד וצ ןי3עץ;טאה רג;סאו; הט^נ יל גוא

 :דיל ןופ קמע; קעורא אוה ךודל טאנ ריא טעו;טיג זא גוא טוג זיא טייקיניייר
 ךיא סאו; טא;ןייד ןיב ךיא :ץ;א)וצ וזא דייר ענךאל עלא ך טערי;טאנ טאה םי-יייאיירבדף
 !עודי;טיד ריא םאו)זיוה שעל ןופ םירצמ ד:אל םעל ןופ ץגיוציג םדא ךיד באה

 אוד :ץ.ב ךי.א ןמ; ל2 רעטע; פא עלמערפ ןייק.ןיי1 טיג דיל וצ לאז םעי :טכענה ץט־ראל
 ץא זיא סג;סאו)ןיבא!עלא ןופ טלאטשיג ץיק.גוא רעדליב ןייק.קבאמ טינ רך וצ םסלאז
 רעטאיג ץא זיא םג;סאו;גוא ץט;וא ןופ דרע רל ףי1א זיא ס;;סאו; גוא ץביוא ןופ לעטיה
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 לא זןזולא * דלא יכ םדבעת אלו םסל הומתשת #ל :ץראל חרסמ םמב
 דסח השעו :ייאנשל םיעבר לעו םישלש לע םינב לע תובא ןוע דקופ אנק
 הקני אל יב א.\של ףיסלא " םש תא אשת אל :יחוצמ ירמשלו יבהאל םיפלאל
 םימי תשש י• ישרקל תבשה םוי חא רוכז :אן#ל וטש תא אש: רשא תא י
 לכ השעת אל ףיהלא ןיל חיש יעיבשה םורי :זןתכאלס לכ תישעו יבעת
 יכ :הירעש? רשא לחגו התמהבו התמאו הדבע התבו הנבו התא הכאלמ
 תנד םב רשא לב תאו םיה יתא ץךאה׳תאו םימשס תא י;'השע םימ:ת#
 המא תאו הייא תא דבכ :והשדקר תבשה םוי תא יי הרב מ לע יעיבשה םוי?
 אל ףאמ אל 'חצרת אל :ול ןתנ זןיהלא ירשא המדאה לעזץמיןובךא1ןעמל
 וערתשא רמהת אל לןער.תיב ־ומחת אל :רקש דע ףערב הנעת אל בוגמ

 : הערל רשא לבו חומהו ורושו יתמאו ודבעו
 1 • • * ״ • ״נ • ז־;־־ ; - ן

 י״ב הלבקו .החגשהב ול ץאב ויתונוזמ לבש ץמאיש ידכ ןמה תשרפ רס.ל ביטש ל״ז ו״ראק זקוי וניבר ברה בתנ
 :הז יסאי ןמה תשרפ תריםא םדוקו .תונוזמ קרסה ידיל םלועל אבי אלש יל חסבוס ןמה תשרפ רסואה לכ םיסכזדד

 תיב ומע לכל הקנרפ ןימזתש וניתובא דדלאו.וניהלא י זןינ$למ ןוצר יהי
 דובכב רעצב אלו חסנב םללכב יתיב ישנא תסתפו יתסעופו לא־#: 'י
 ופי!זןתך1ת דומללו זןת־זובע דבעל לכונש ילב רוסאב אלו ־ותתב ריבב אלו

 :ףתרותב בותככ הברעו ,ריע ץראב 'רבלמ? ןמ וניתובאל ת#.,״ ^
 ־סד וטקלנ םעה א ■ןל םלמשה ןמ םחל םבל רימעמ יעה השמ לא ,ך רמאיו
 וניבהו יששח םויב הדרו :אל םא יתרותב וללס ונסנא ןעמל וטוי? םוי *
 ךיא םיראו; .ןע;יך טי; יי1 טהלא;גוא ןיק5□ טי;יי] ייצ ךיז ס?לא; וד :דרג^ רל רע$ג;וא ןופ
 רלעק יד.ףי1א ןיועמלע ד ןופ דגיז יד טקגיידיג.רע .רעגעכער 'ןייא .טא;ןייא .טא; קילקכ
 יט1ל3 ט;ייפ ע;יימ ןקי1 יי1 זא ןמז לכ.ד ץילא^אכ ייצ טריכי;עטרעכ ףי1א גואעמידל ףי1א
 ביל ע;ייס וצ .ת1ר1ד ט;יזי1ט וצ דא;יג טומ גוא :ןירעמלעעיעיי] ייוו 1זא דןי1א מ;ך;יז ד זא
 ןייד ןופ ןען?א;םעך ייכ קלעוו# טינטסלא; וד :ת*צ? ע;יימ קטיה םאו;יל וצ גוא רעי1א;ו
 הי1א ן$א;קד ייכ ןירעויי^ טעו; סאוו □יעל ןיכאמ קיר טי; טעוו טא;סוראו; .טמימניא טא;
 ןפאלמי; ויז טאל רד זא רטולכ ת}# ןופ גאט םעל ןעקניידי;דימת טסלאז וד :טיייקמ׳לאפ
 וטסלאז געזןנ םקעז :םיא קקליי״כ וצ ןיכעיי ןופ קפיוק סאל וטסלאזךא!עקוג ןייא ןיפיוק
 ןזמאד-ט םי4 וטקל א;תכ# ן$וק טעו; םע זא גוא טעכךא קיב יא}ןאק טסלא] גוא ןימעקוא
 תוכאלמ ע;יד עלא איוו ןיי1 ךיילכ ק;יוא יד קא ריד ייכ לאן סנ;גוא ה;א^מ םו# ןייק_ףא;
 ןךנ ןאזק טי;טהלא] וד .טא;ןייד וצ ת$# זיא גאז;רעמעכיז רד בוא :ןלאווי;ןא קי;ןע;יל
 הקהכ ןיד נוא דיוס טקקל ןייל גוא טכע;קזקד רקכאז;ןיד נוא ןוז קיל נוא וד הקא^ק םו#
 גואלימיה קפאר־אכ טא;טאה געט סקעז קא םוראוו :טא£#ןייד ןיא זיא סאו;ר;קד גוא
 טאל םורד .גאק קמעליז םעל קא יטע ויל;טאה גוא זיא יד ץא סאו;סעלא בוא ם!םעל דרנ;
 רעקא$ קד ךאלךע טלאה :טגילייה־נ םיא טאה גוא ת;# ןופ גאק םעל ט#ה;עכי4םא;
 טא;ןיד טא;סאו)דלג;' רעד ףיוא געט ע;יד ןירעיי טוע;}ייל יל ןילעיי םייד •רעקוס גוא
 ©י;טסלא;וד .קי] ףא ;מ טי; טסלא;וד .ןי#ט;עמ ןייק_ ןענעגלס םי;טסלא;יד :דיל טי;
 רכה ןיד קא ק^ז תודע טי4טכלאז וד רס1לכ יכח ן ייד ןיא קגי׳יצאכ טי;טסלא] ח .ק;^ג
 קמקולי;טינ טהלאז אוד .קעזי;קיל ןופ ת1ה סאל ןיטמולי;טי;טסלא;אוד :תודע סלאפ
 גוא לדייא קי] ינוא סקא ןד גוא טק;יך קי] גוא טכענק: ןיי] גוא ןילעה;ןיד ןופ בייט םאל

 :קלעקג.ןיד יצ זיא סאוו ןיכא] ע^א .
 םררכ ן;ע;עך ךייא וצ קכאמ לעיו ךיא יניכל הז?ם וצ ט^קג טא;טאה השס לי די ףסאד

 ןוחאדאכ יל םאוו םאד ןיכיילק קלאז גוא קי;סיוירא לאז קלא§)םאל נוא לימיה ץפ
 יל.לא;ויא דק ןי^ןאק ףיוא טגייה טי;גוא גאק םעל קא קכיילק ד קלא;גאקםעלףי1א

 קבורפ
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 לא ןרהאו השמ רמאיו :םוי םוי וטקלל רשא לע הגשמ היהו ואיב:ישא תא►
 םריארו רקבו :םדצמ ץראמ םכחא איצוה ״ יכ םתיעדר ברע לארשי.ינ? לכ
 השמ רסארהנילע ונילת יכ המ ונחמ " לע םכיחנולת תא ועמש? י:.דמכ חא
 םכיתנלת תא י עמש? עבשל רקבב םחלו לבאל יש? ב:ע? 'םכל " התב

 השמ ר^איו.:ל לע י? םבדרנלת ונילע אל המ ונחנו וילע םנילמ םתא רשא
 :םכיסנלה תא יעמש ינג ינפל וברק לאךש? ינ? תדע לב לא רמא ןרהא לא
 האלנ ל ־יובכ הנהו רבדמה לא ונפי לאךשי.יגב תדע לכ לא ןרהא רברב יהי
 םהלא רבל לאךשי ינב תנולת תא יתעמש המאל השמ לא ל רבדי :ןנעב
 :םכיזולא :י ינא יב םתעלר םרל ועבשת ריבכו רש? ולבאת םלברעה ןיב רמא?
 ביבק לטה תבבש התדר ךרבבו הנחמה תא םכתו ולשה לעתו ברעב יהלי
 לע רפככ קד םפס־רמ י קד ־?למה *ינ? לע הנהו לטה תבבש לעתו :התמ?
 רמאינ אוה המ ועךי״אל יב אוה ןמ ויהא לא שיא ורמאילארשלינב ואךלו:ץךאה

 וטקל ל הלצ ־שא רבלה הז :הלבאל םכל י ןתנ ר^א םחלה אוה םהלא השמ
 :וחקת ולהאב "רשאל שיא םייתשפנ רפסמ תלגלגל רמע ולכא יפל שיא ונממ
 ןדאל רעקיא טי;ראט ןעה זא רמולפ ןייז וצ היקזנ הרות ןייה ןיא ןייג ןילערר יד בי1א ןדורה,
 גוא גאה ןיטסקעז םעד ןייז טעוו סעינוא :ןיפיילקיטי; זעה ראה תק# םוא בוא ןימאה סיי:א
 יד ליפיוו םאה רעך ןיא לי?אה ןיי* טעמסע טקארבי; ןילאה ייז םאוו סאד ןיהידב'זא ןילעור
 רעדניק יד עלא יצ ןרהא גוא השמ טנאלינ טאה :גאה עלא ץהסעה פא גיא ןדיילק ץ#לם
 בוא:ם:רצה ד;אל ןופ ןי;יוצי;םיוא ךייא טאה טא;זא ןיהיוו ריא טעיו טבאג רד ףיוא לאך&ח
 ערג^ייא 'טרעהיג טאה רע סאמ ןי;עוו ןופ טא;ןופ ריסי) םעך ןהעןריא טעוואירפ רך ץא

 ז;וא ףיוא 'ןיגירקר טנאה ריא םאור בושןר ר־ס ןע;יי1 םאמ גוא טאג שןי1א זיא סע סאוו גירק
 דל ףיוא ךייא וצ ןיבע;ןאה ןייז ןיא טגאןיג ה$ם טאה חך;יק ע־ועייא טיה רעבייוו ערעייא
 ץ;עמ ןופ טייקגטע] טיה וצ איך$ רך ןיא טי1רב גוא טייק״יטעז ןא קסע יצ שיילפ טלא;
 םאמ םיא ףי1א ןי;ירןכ ערעד;א טקאה ריא םאוו גירקערלזייא ט־ועהי; טאד טאנ סאוו םעך
 וצ ט;אזי; ה^מ טאה :טא;ףי1א טרעיי; גירק ערעייא תא זנוא ףי1א טי; בושה ריה ןענייז
 ואוו טרא םעך וצ טא;ראפ טנהעני; לארשי רדניק ך ןופ הדע רעצנאנ רעד וצ גאז ןרזךא

 טע־ע; ט״ל ן1ךא זא גוא הירק ערעייא טוע;?; טזד רע םוראוו ןירעדי;פארא טעוו ןיק־אוורן
 ד1בק רד גוא רק־־ןה □ך וצ טרעקיג ךיז ייז ןי ?אה לאל^ל רלניק יד ןופ הדע רע?נא;' רך וצ
 באה ךיא :ק;א] וצ 1זא ה#ם וצ טערי; טאנ טאה :ןיקלאוו ןיא ץראווי; ןהעזי;תא טא;ןופ

 טלא; טהאג גוא גאה ץ.ליווצ ןיגאז וצ רזא "ן וצ דייר לארשל רך;יק ך ןופ גידקב יד טךע,ךינ
 זא ןיסירו טלאז ריא גוא טיור? טיה ןיהען ךיז ריא טלאז איד^ רד ןיאגוא שיילק ץ?עריא
 סאמ ףרע ןיה ןייא רזא ןע^אגיג ףיוא זיא טכאנ ייכ ןעווי;תא סע גוא :טא;דעייא זיב ךיא
 גקוביל סאד ןעמי;זיא אירפ רך ןיא גוא ה;חה יד ט,רעךא3 טאה םע גוא ולע ןדייהיג טאה
 ןע;נאמ תא אי1מ רד זא טיייט# לאק קיא גוא .ה#ום רעך םתא ןה םעד חי איוט םד ןופ
 ןופ ןעומ;חא לט •קה?אק.ןייא ןיא ייי 1זא ןי;עלי;תא ןט רך זא ןע^ורדינ חא ד־וע רד ףייא
 ץ;עץג חא סאוו לט רך זיא ןעגייז^ וצ ץבי1הי^א טאה ןוז יל זא גוא :ןיטגוא ןופ :וא זיבי1א
 דל ףיוא זא ןהעענ ןיבא׳ל גוא ןיראוויג טןנעלפט^ ןה רד זיא ןע;נא;יג ףיורא ןה םעד ףיוא
 יול1זא ד־וע רל ףיוא טיר?# ראפ ןיד ןעווי;זיא גוא ךילד;ערעקי ע;ייל,ל ןי;עלינ זיא רידה
 רנייא ט^זי;ץיאה גוא ;הע;י;לארשל ר:;יק ד ןדאה :אירפ רעהנימ טיי;סאוו איי;ז^ ־ד
 םיא ןילאז ייז חא רע םא;י טקואווי;טי;ןי י אה ייז סוראו; חיפש ןייא תא םע ץרעךנא םוצ
 ךייא וצ טאד טא;סאוו טיורק רד חא סאדייז_וצ טנא;יג הטלב טאה .ןעזיא;זייא טיט ןיפוד
 ץפיילק טלא;ריא ןיהאקיג טאה טאנ םאוו ךא:ך זיא םאל :ץ!יע םאד טלאז ריא זא ןיפעמג
 וצ רם1ע ןיפוריג ןא טךעוו סאמ םאק ןייא ךא;ןיכע ןייז ךא;שט;עה רעכילטיא םיא ןופ
 ןעהעגריא טלאז סלע>*י;ןיי!ןיא תושק נ טאה רע ליפ ימ שטנעז;רע:ילט\ץ ש פ;ץפילמיא
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 דחוי לא שיא םהלא השמ רסאי :וטקל ולכא יהל שיא רעוה אל טיעממהו
 םיעלות םרר ךרב דע ונממ פיש}א ורתורהשמ לא ועמש אלו :ךרבדעוגממ
 שמשה םהו״ולבא יפכ שיא ךרבב ךרבב ותא וטק^י :הישמ םהל? ףצקי שאלכ
 יאישנ לכ ואבי דחאל רמעה ינש הנשמ םחל וטקל יששס םויב דלי :סמ;ו

 שרק תבש ןותבש י;רבד רשא אוה םהלא רמאי :השמל ודימ הדעה
 םכל והימ ףידעה לכ תאו ולשב ולשבת רשא תאו'ופא ופאת ר£א תא ךרמ
 המרו שיאבה אלו."ךו^מ !ףוע רשאכ ךרבה רע ותא וחיעו :ךרכה ד? תרמשמל

 והאצמת אל םויה "ל םויה תבש יב םויה והלבא השמ דמאר :וב התדר אל
 יעיבשה םויב יהי:וב היליאל תבש יעיבשה םויבו והטקלת םדכ:תשש^ה^ב
 רמשל םתנאמ ירא דע ,ךשמ לא ע רמאיו. :ואצמ אלו שכןרלל םעה ןמ ואצ:
 םדל יששה םויב םבל 1^ איה ןכ לע תבשה םכל ןתנ ר יב ואר :יתרותו יתךמ

 םויב םעה ותבשי :יעיבשה םויב ומקממ שיא יאצ:לא"*ויתהת ישיא ובש םעוי
 תחיפצב ומעמו ןבל דג ערזכ אוהו ןמומש תא לאישל תיב ואךרר :'יעבש׳ל
 םכיתרדל תרמשמל ובלס רפעה אלמ :ן הדצ רשא רבדה הז השמרמאי1:שבךב
 ץבילקינ ןיכאר ייז תא לארשי רעלניק.ך ןאי$ינ וזא ןי־ןאה :שפנ ץכילמיא אוצ ר^וע ןייא
 ןעמוקי;ןניד יי!זא בוא :ןסילקןינ גינייוו ץ?אה לייט ןייא :וא ןדילקינ ליד ןיסאה לייט ןייא
 ןייא ןופ ןיכילקנ רערעס טאה םאת םעל יי3 גוא ר$1ע םעד טיט ןיטהא^ינ יי1 ןיכאד םייסא
 תא ןייגילקי;ריעגינייונ טאה םאת רד :וא .ןעוויג גי־ועביא טינ זיא ןיגיעוו שפ;ןייא ןופ ר^וע
 וצ טגא/;'ה^מ טאה :ךא;ןיהע ןיד ךא;ץסילקינ טאה רעקילטיא ןעזתקינ פא טי; םיא
 וצ טינ ןיינאזל ייז תא :איר$ רען ץא זיס ןס םעל ןופ ץזאל רעסיא טי;לאז שסנעס ץיק״יד

 סאל זיא אילפ רעל ןיא תל םיא ןופ טזא:י; רעליא ןי •גאה נוא השפ 'וצ טךעהינ
 :טנירא^־י;אידז ףיוא השמ טאה .ץןאווין ןעקניטש ראפ זיא תא ןיראתי;גךסערעוו
 ט$ךאךא3 טאה ר^ליפ יוו שטנעס רעסילטיא אירפ'רל ןיא ע?א ןמ םעל ןיייגילק;ייז'ןייגאץ
 זפסעלאת רך טאה ןוז יל זא דל'ע$ ןיא ןעביל יגינ רביא תא םאת םאל תא ןדמ טניןי;ןיצ טיה
 ץא ץטסאביג רעביא ץ?אה יד זא נאט ןיטסקעז םעל ןע וריג תא סז? גוא :ןע;נא)וצ םאך זיא

 ןכילסיא יצ ימ :ע ייתצ ןע;•יג תא םע ליפאט ןעוייג זיא ןי3ילק:ינ ץבאל יד םאת םאל םייה רך
 זיא םע זא הו^מ וצ טיגאח;םאל ץ יגאה נוא הדע רעד ץופ םיאישנ עלא ןעמוקי;קניי! שפ;
 וצ ץראתיג ץטאביג ץ3 ךיא םאת תא םד טנאתנ ייז וצ השמ טאה :ליפאמ אד ץכילטיא ייכ
 גתאור עגילייה ץיא תא םע תא ה?# תא ץגךאט זא טעריג טאה טאנ םאת סאד ךייא קגאז
 טלימ ריא םאת געט עלייב ףיוא ץקאב טנייה ריא טלא;ץ.ךאב טלוו ריא םאת סאל טאנ וצ
 טלאז ץבירכ רע יתא טניימ טעת םע םאת ינוא געמ עלייב ףתיא ןילא,ר טנייה ריא טלאז ץסאק
 אייפ רל ץא ת •ג טזאלי;םיא יד ץבאל .אירפ רד ןיא ת3 ננוראוואכ ץיא וצ ץזאל סאל ריא
 ץיק_םיא ץא תא סע' גוא ץראתיג ןעקתמש ראפ טינתא סע'בוא ץסאביג טאה השכ יוו 1זא

 ןפיייק טינמיל תא םירגינ טאה ריא םאת ט;ייה טסע טואתג הי^מ טאהזןעתל טינ םרעוי
 ץראט יבא !מ ץיק ילעפ ץא ק;יפיג טינ ריא טעת טנייה טאנ וצ תא״טנייה םוראוו

 תא גאט ץטע3יז םעל תא קסיילק.םיא ריא טליאן געט סרעז :ןעץ$נינ אוי ריא טעת
 ןופ קננאמכיורא ןענייז גאט ץטעכיז םעדי ןעווינ תא סיע גוא :ןס ץיק.ץד טינ םיא ץא טעינ
 דיא טעוו עאל יוו תפ הזא וצ טגאקג טאג טאה :ןעתפינ טי;ץבאה תא ץביילק קלאפ םעד
 תבש םעל ןיבעניג ךייא טאה טא)זא טהען :הך1ה ץיס תא תוצס ע;ייפ קסיה זילעת טינ
 ףי1א טי1רב גאט ץטסקעז םעד ץא ךייא וצ ר^ טינ םורל ץי;טינ ןס ץזלסיא ץא לאז םע זא
 ץפ ץינ םיתא טי;ראט שטנעס ןייא זפלא ץד ףיוא ץציז לאז זאנעס רעקילסיא געס ייויצ
 ץלא־ג סל טאה :גאזנ ץסעבד םעל ץא םוהת ץיא ץפ רערעס ןא טתיס סל טר*$ ןיע

 לס דד תא ק קאנ ןייל ץפורי;לאלשי םתח; ת1ה סאד טאה :גאט ץסע^יז םער ץא טעודינ
 חא
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 *סמחמםכתא יאיווהב ריחמב םבהא יתייאר דשא םחלה ת.ך וארנ ןעמל
 יגמוחאחמו ןמ דיעה אלמ דיש ןתו 'תחא תגצמ חק.ןרהא לא ה0מ רמאיו
 תרעה יגפל ןרהא והחיגי ׳ךשמ לא ; הוצ רשאב:םכ־ת"רדל תרמימל 5
 תבשונ ץרא לא םאב דע הגש םיע?רא ןמה תא ולכא לאלש:ינבו :תימשמל
 :אוה ,רכיאה תירשע רמעהו. :ןע^כ ץרא הצק לא םאב דע ולכא ןמה תא

 : הז רמאי ךכ רתאו

 ץראה םאבצ לכו םימשה ימש ם:משה תא תישע התא הדכל י איה התא
 התאו .םלכ תא דחמ התאו םהב ־שא לקו םימנה הילע לשא למ
 םחל םהל קרסמה ר$דמב םג וניתובא םע דימת תולודג תואלפנו םימנ תישע
 םתלמש םהיכ־יצ לכ םהל תתנ םגו םנמ םהל תאצוה שימלחה רוצמו םמש׳ל !מ

 ונסנופתי• ונגיזת םימוצעה ךידסחבו םיברה ךימחרכ ןכ םהילעמ הללב אל
 דרבו יולמכ םיכךמהלאךש:תי3 ךמע יכרצו וניכרצ לכ ונל קיפסתו ונלכלכחו

 :םדו ־שב ידל תחתמ אלו דקגה ךדתחתמ לודג למעו חרוט ילב
 זני׳רוסחמ לכ יתיב ישנאלו יל ןיכתש יתמא יללא!יתלא יי ךינפלמ ןוצר יהי
 העשי העש לכלי וגריםחמ ד ינוממ םויו םוי לקל .וניכרצ ל? ינל !ימיחו י
 אלידבח־והו הבוטהךדכונזדחמ יד ונימצעמםצע לבלוונקופמ ךוניתועשמ
 יתיב ישנא תונוזמו יתונוזמ וידו וגתלומנ ־ועימו ונידוד רצוקו ונילעפמ טועמכ

 :םדו ־יש? ידיכ אלן ךך:ב םירוסמ יעד ערזו ינתח
 ינכ ת״ישח תדמעל ורעי עינכהל םגו ה׳בקה דפל תובאה תוכז רוכזל ירכ הדיקעה תשרפ רמול בוםו ל׳ז ו״ראק י״רה בתכ
 ונב קחצי תא דקער היב רסתיאד קחציד הדיקעד ןברקכ אשנ ינבמ אנתיס לשבמד ןאמ ח*א אל י׳בשר בתכ.ושפנ ריסמיש
 :ןישינןיערס לכמ והיילע ץנתד אתולנב אמוי לכב חל ארכדאל לארשיל איילעמ קחצי תדיקעו אליעל דקעתאו ןידה תדמ רשקתנ•

 : חז רמאי הדיקעה תשרפ םדוקו .

 העושי תרק!:? ינדקפו ךיגפל בוט ןורכזכ ונרכז וניתובא יתלאנ ועהלא
 םהךכא םיגומךקה תבהא וניהלא " ונל רכזו ם־זקימש ימשמ םימתרנ

 חדיקע תשרמ
 ן ךתךותכ בותככ ונב קסצי. תא דקעש הדקעה תאו
 םהרכא וילא רמאיו םהרבא תא הסנ םיהלאד הלאה !
 קחצנ תא תבהא רכיא ־ךיד תא ךנב תא אג חקרמ*ו
 :זזילא רמא רשא םירהה דחא לע הלעל םשוהלעד דרמ
 קחצי.תאו ותא וירענ יגש תא חק_ר ורמה תא שבהי יקבב שקךקא םי©
 םעש ץיז גוא סייוו ןעוויג זיא ןס מ גוא רד^ילאק,ןופ ןעסאז יד יוו ו זא גדכילייק.ןעןוי;זיא
 םאך ט;אןיג ה#מ טה :קי;אה ץא ץךאווי;' טלי;ער$יג זיא םארו ךא) ץיא יוו 1זא ןעודי;זיא
 ןטלאהב םאר לא)ןעס ני,א ןס םעל ןופ ר$1ע ץיא ןא טליפ ץטאבינ טאה טאג סאע דןא1 ך חא־
 ־רך'ןיא ןיסעטכאסד?יא באה ךיא סאוו טיורב םעל קעז ץלאז ייז י־מ ת1ר1ד ערעייא ו|
 ןייא םע;ןיו׳דאוצ ט;אח;ה#ם טאה :םירצה דנאל ץפ ן7יוצי;סי1א ךייא באה ךיא זא ר$ל$
 ועס ט^יס םאל טא^ ראפ םיא גייל נוא ןזכ ר$1ע ןילופ ןייא םייא ץא בי;גוא ילכ ע;וען#;':
 יצ ץסא^מ טאה טאג יוו 1זא :תור1ד ע־ועייא ש ג;וטיה ןייא ץי] לא)האד ןתא םעל ראפ
 .5 ג;וטיה ץיא וצ שענע;ייצאב םעד ראפ ט;יילי;םיא טאה נוא ןאטיג ןרסא טאה ינזא הז#י
 עס^ע)3 ןייא וצ ןשקינ ןע;יי1יי1 תב ראי ביצרעפ ןס םער ןיסעגיג ןיאה לארשי רד^יק ך נוא

 גוא :ןע;5 ד;אל ץפ בייה ןא םעל וצ ןעטוקי;ןעגיליי1 תב ץסעגיגד ץבאה ןס םעל ד;אי
 :ה$יא ןיפוריג ןא טךעו,ו םאוו םאס ןייא ץפ קלס ט;עצ ןייא זיא רס1ע רל

 ןיי :קנודאד ץא קמ םנ־פינ רתא יהיו ץפ שסי־ם *ד
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 ןושאר םויל תודמעמ
 טילשיו םויב :םיזללאה א רשא רשא םןרמה לא ךלי םקד.הל'ע יצע עקביו טב
 ודענ לא ם.ךךנא רמאי! :קה־מ םוקמה תא ארב ויניע תא םהרבא אש.יז
 :םיילא הבושנו הדותהמ תב דע הכלנ רענהו ינאורומחה םע תפ םבל ובש
 תאו שאה'תא"ודיב "חקר ט? קחצ:ילע םשיג׳דלעה יצע תא םהרבא חקכ
 רמאי יבא ךיאינ ויבא םהךבא לא קחצי.רמאיו :וךח.ים.:
 םיהלא םהלבא ד׳יאר :הלעל השה היאו םיצעהו שאה יהנה ־1£אי1 לנכ דעל
 רסא רשא םיקמה לא יאבר :ודח! םהדש וכלב ינב הליעל .ר(ן>ה יל האר:
 ונב קחצ!יתא ־דקעבםלצעה תא ךרעב חבזמה תא םהרבא םש ןבלנ םיתלאה ול
 תא תקב וד!תא םהרבא חלשינ ו םיצעל לעממ חבזמה לע יתא םשד
 םהרבא םהרבא רמאיו םיישק ק י; ךאלמ וילא איקינ :ונב תא טחשל תלכאמה
 התע'י? המואמ ול שעה לאו רענה ילא ךר!חלשה לא רמאיו. 1 יננה רמאיו
 םהךבא א^כ :יממ ך־ןיהי.תא ךנב תא תכשח אלו התא טיהלא ארי,יב יתנד;
 ליאה תא חןרי1םהךבא ךליב וייגךקב ךבםי3 זחא^רחא ללאהעלו.אריעיעע חא
 רשא הארי.:ל אוהה םוקמה םש םהרבא ארקינ :ונב תחה הליעל והלעפ
 : םי.משה ןמ תינש םהרבא לא יי ךאלמ ארקינ :האר!יי רהב םויה רטיא!
 תא הבשח אלו .דה רב־יה תא תישע רשאיזע!יב י;'םאנ'יהעבשנ יב •ימאל
 לוחבו םימ׳שה יבכוכב ךעוז״תא הברא הברהו ךכרבא ךרב יכ :י ךך.יהי תא ךנ?
 ןדאה ילוג לב ךערזב וכרבתהו :ויביא רעש תא ךערז שרד םדכ תפש לע ־שא
 ־וא? לא ודי1 םלב ימקל וירענ ל* םלךבא בשכ :ילק? תעמש '־ישא בקע

 : עבש ראבב םהרבא בשי עכש
 תוכז ונל רעזתש יהובא יהלאניתלא י;, ךינ־ןלמ ןוצל יה;םלוע לש ומבל
 הצרי, חיסל ןבמ וימסר תא טיבא םהרבא שבכש ומכ וניתובא
 ילגלו ונילעמ ךמעב תא ךימחר ושבכל ןב ךנוצך תומיעל ךב וחוא טוחשל
 טיהלא !;ונמע גהנתתו ךניד תרושמ םינפל וברא סנכהו ךיתיחמ לע ךימחר
 ךריעמו ךמעמ ךפא ןחור בושי לחנה ךבוטבו םימחרה תכמבו דסהה תרמב

 ,יפמ ךרבע השמ ילל לעיועדרטכהש רבדה תא טיהלא : טל םיקו .ךתלחנמו
 1 'סירב תא ףאל קחצל יתילב תא ףאו בוקע!יתירב תא יה־טזו דומא? ךרובמ
 , • רכזא ץלאהו רבזא םהרבא
 יתמח תא בישה ןלבה ןרהא ןב רזעלא ןב םחגי$ :רטאל השמ לא יי רבדי!

 יגו תא יתילב אלל םכות? יתאנק תא ואנק? לאלש:ינב ליעמ יי
 ז־ז . :םולש יחירו תא ח ןתנ יננ-ר רמא ןכל :יתאנקב

 .:דיג ימו ״ ידעלבמ תולא ימ יו :טיהלאכ רוצ ןיאו,ךתלכ !יא י? י,יכ שורק ץא:
 ימ :טעישומכ ןיא ונכלמב קא ונינודאכ ןיא טיהלאו ןיא :טיהלא יתלוז1 ־
 1-יךו*זאל ה־דט וניהלאל הלט :טעישוטכ ימ טולמב יו טינזדאכ ימ טיהלא?
 ךי־ו ונולמ ךח? טטחא ךורב טיהלא ךור? :טע^ומל הרט טולטל הךט

 * גיא רך ןיח אך שלא זיא סעי םתאוו זיאטא; יו!רע^ילייס ץיסאדטי;חא םע "כ שידק ןי^
 ייא זיא רעוי םיראוויטאג רעןתא יו!רעפעןקאב ץיןכאד טי;חא ^ ^ ****** ^•*ס^יו 1*0% •44 י

 :טא; רעןתא ן$ רעפעשאג ןייא זיא רעוי תא
 ז תבש ק* ןמאי ץא ןמ םניפינ וגיתלאכ ץא ןופ שטייס איד

 י״9ימ;*ןא
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 א״6 תותירכ■

 ןושאר םויל תודמעמ
 את התא ונכלמ אוה הקא ונינודא אוה התא ויי!דלן< אוה ־ד^זא :ונעישומ
 :דעומ אב י? הנמל תע י? ןויצ םחרת םוקת התא .ונעידוה התא .ונע־שומ

 איבמו אטוח הדל םלא םק הלד שדקמה י תיבש ןמזב םלוע לש ־ונובל
 אלו חבזמ אלו שדקמ ונל קא וניתונועב 'שיעו ול רפכתמו ןבךר
 חיש המלשבו ונתרפב אהת םירבד ןור:!אלא ונדעב רפ;יש ןהכ אלו ןב13

 :וניתונברק תחת וניתותפש
 תיבש ןמזב םימסה תרוטק תא ףינפל וניתובא וריטקהש יניהלא י אוה התא
 :ףחלותב בוחמ ףאיבנ השמ ידי.לע םתוא !ריוצ רשאב םק_ 'שדקמה ׳
 יך3ז הנבלו םימס הנבלהותלחשו ףטנ םיטס ףל חק השמ לא " ךמאף
 רוהט חלמט חןנ.ןר השעמ חקר תלטק תתא תישעו :הלדי.דבב דב 'י
 דעוא רשא דעומ להאב תרעה ינפל הנממ ה*רת;ו קלס הנממ תקחשו :ש־ןק
 םיטס תלטק ןדלא וילע ריטקהו רמאנו :םכל הלדת םישלק שדק המש ףל
 ןי3 תרמ תא ןרהא תלעהבו :הגריטק_י תרמ תא וביטיהב ךרבב רקבב

 :םביתרדל יי ימל דימת תלטק הנדטק:ם:בלעה '
 " הב ויה םינמ ׳ינומשו םיששו תואמ שלש .דעיב תרוטקה םוטפ ן, .
 םדסי סינמ השלשי י• המחה תופ;ןיעיכ השמח1 םיששו תואמ שלש "י
 ברעב חשתכסל םריזחמו םףופכה םלב'וימי אלמ לור;ןהכ םינכמ'םהמש
 ולאו :הב ויה םינמס ־ישע דחאו .הקדה ןמ הקד תוצמ םוקל ילב םיךופיה םוי
 העיצקו רוט הנמ םיעבש םיעבש לקשמ הנובלהו.המלחה ןלופצהן יך$ה .ןה
 ־ישע םינש טשקה :הנמ רשע השש ־ישע .־ישש לקשמ םוכרכו ךלנ הליבש
 ןיאק ןיסירפק ןד .קבק העשת הנישך5 תףוב .העשת ןומנקו השלש הןמלקן
 חלמ .קיתע ןהמ רמח איקמ ןיסירפק ןד אצמ אל םאו .אתלת ןינקו אתלת
 לב הלדו תפב ףא רמוא ןתנ יברי:אוהש ל? !שע הלעמ .בקה עבור תימור?
 :התימ ביח הינ?ם לכמ תחא רסח םאו הלספ שיכו הב ןתנ םאו אוהש

 חחוב .ףטקה יצעמ ףטונה ףלש אלא וניא ףצה רמוא לאילמנ ןב ןיעמש ןבר
 .האנ אהתש ד? קיפצה תא תינ תופנל ידכ האב איה המל הניש־יכ 1
 אלה1-רזע אהתש ףק ק;פצה תא וב תודגל ידב אב אוה המל ןיסירפק ן?

 :דובכה יגפמ הדעב םילנל ימ ןיסיגכט ןיאש אלא הל ןיפ:םרגל ימ
 לוקהש ינפמ קדה בטיה בטיה קר׳ד רמוא קסוש אוהשכ רמוא ןתנ יבר אינת
 רמא :ינעמש אל עיברלו שילשל ׳ילש? קאצחל תמטפ .םימשבל הפ: * ־ ־
 תינמס לכמ תסא רסח םאו,ןיאעחל הלשכ תתימב םא ללכה ,ךז ,דלוה;יכ ;

 ׳ :התימ ב:ח

 רעך רימ םאור םאד ראנ זנוא ־>אן קפענ ראפ לאז רע זא קב קי,ר טי:ניא ןןלק ןייה מי*מ
 אפ דיר טיס ןילא?אג ןימח: ייט נוא .גןטענ ראפ ימ?א קל לאז ט ל ריר טיט שנאע :

 :ת1נ;דקזערעזנוא ראפ קצפעלעימניא
 :קגבאד ןיא קמ םניפיג תוגבדק ן־פ שסייס יד . ׳

 ר©•.
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 ןושאר םוא תודמעמ
 םמיש לש האבהתלו הנש םיעבשל וא םיששל תחא רמוא אד^ררע אינת
 ץא שבד לש בוטךוק הב ןתונ הדד ולא אר§ןר רב יער דועו :ןיאצהל י1 ־
 הךסא הךותלש ינפמ שבך הב ץברעמ ןיא ,דמלו ,י71 יגפמ דובעל לוכ:םדא

 :ייל השא ונממ חימקת אל שבד לכו רואש לב יכ
 םישו סבזמה לעמי שא הילע ןתו'התרמה תא ךר ןרדא לא השמ רמאי]
 מ ינפלה ףצקה אצ:י? םהילע רפכו הדעה לא הרהמ ךלוהו'חרטק 'י
 ףגנה להה הערו להקה ךות לאץרי ׳ישמ יבר ישאכ ןרהא ךריו :ףנעו להה
 רצעתו םדרה ןיבו םיתמה ןיב רפעב :םעה לע רפככ תרטקה תא ןתד םעב

 םיתמה דבלמ תואמ עבשי ףלא ־ישע העברא הפגמב םיחממ ויהר :הפגמה
 :ידרצעג הבגמהו ךעומ ל,דא חתפ לא השמ לא ןרהא בש:נ :חלק רבד לע

 סוט לב םיאלמ ונדל ונוכמ לע חבזמהו ורוסי לע לכיהה תויהב הלא לד
 אלו םשא אל וניתונועב ונל ןיאו״דדויבע הלטבו 'שדקמה תיב ברח ושכעי *
 אל .הקד אלו ריבד אל .תולרוג אלו לטנ יאל .הלולב אלו סילב אל .םישא
 אלו תאטח אל .הקירז אלו הכז אל .רדו אלו דע1 אל .רומה דד אלו לקדו
 אלו תרופב אל .ןונבל רע!אלו םללשח:אל .הליבט אלו <דךךט "אל .םיבלח
 אלו םדרחג אל .הךונמ אלו חבזמ אל '.םיגפה םחל אלו הנובל אל ,םיבורכ
 ר5 אלו תכורפ אל .ל!אזע'אלו י הלוע ,אל םימס אלו הכיממ אל • םיב$
 אלו,םימשב סד אל .ןוטנק אלו.הלק.•שרקה ךג ץיצ אלו ןויציאל .חאזןחה
 אלו לארש: .ץרא אל .הדזמת אלו הדות אל .םימלש אלן יש אל .חהינ סיר
 םמשו וניג ובירחה וניהיבא תונועב וניסונוע .איבניאלו ןהכ אל .ת1רשעמ
 [ילוב:וגא ןיאו '.וניתובא ט ךוללהש םוקמ ונלה תיבמ דובע לטנו ונשלקמ

 1 ןתכ אלו, .הלחשמח ריעש אלו •חבוז אלך .חבז אל ונל ןיא יב .ןברק בירקהל

 זיא סבמ יעד בוא טסעפ ד;ור;ןיד ףיוא ןעווינ תא 1?;יס רד זא ןעווי;ץלא תא םאן הלא לכ
 ץואוויג בורזן חא טנייה גוא ץסוג םעלא טימ לופ ץעוויה ריס ן4יל דנאסק ץל ףי1א ןעווינ
 ןיפ זנוא וצ אד טינ חא גוא ת1נ?רקל תל1בע ןיראווינ לט? חא:םע ינוא ט׳דקסה תיינ רל
 ןרפ ןעגנאטש ץיקטינ,רע$פא ר^ייפ ץיק.טינ נוא םז?א ןברק ץיק.טינ דגיז ערעזגוא ץ;עוי
 ץיק.טינ ,ת1לד!ג ץיק.טינ נוא קראסינ ץיק טינ ׳טנאזילפ ןופ גנוז^יס ץיק. 'טינ גוא 'קירא םעל
 ץיא ץיק טינ רומה רה ןייק טינ'נוא ל?י,ך ץיק.טינ תר1טק ןופ הקד ןייק טינ נוא #עלא9
 טינ תאקה ןנרק ץיק_טינ ,ננונניירפש ץיק טינ בוא רעטלל ץיק.טינ ׳יו־־ח ץיק.טינ נוא גנולמאן
 ץיק טינ נ-וא םילשורי ץיק טינ׳ה?יבט ןייק טינ נוא גנוגינייר ץיק טינ,ץי1 ריטקמ םינלה ץיק
 ץיק טינ םינקה םחל ץיק.טינ נוא ךאדייוו ןייקטינ םילורב ץיק טינ נוא תך1פכ ץיק_טינ׳ץנבל
 ננונהעק ןא ץץכ_ טינ גנופינ ןייק טינ גוא תוינבוק ןופ רעקטק ץיק טינ,ודר1נס ץיק טינ סבזס
 גרא ת?1ר? ץיק טינ/ל'1אזע: ןייק״טינ.גוא הל1ע ץיק טינ ץרייויג ץיק טינ גרא'ןברק ןייא הי1א
 ףי1א ץנארמינ טאה ןרהא םאו; ךעלב רעקלייה ץיק טינ נוא ץי* ץיק טינ תאטח רפ ץיק טינ
 ת1ג?וק ץיק טינ נוא םיסקה םד ץיקטינ גנורמיצ ןייקטינ נוא רעננניא ץיק.טינ ,ןועססי ןיד
 ץיק םימל^ ץיק טינ נוא טנאזירפ ץיקטינ'/ץפ רל תסג טאהינ טאו; אוה יןור? טאנ 'םארו
 תחשעס ץיק טינ גרא לארקי.ץ'ךא ץיק טינ,ןברק ץיא ץפ גגוטיינ רפ ץיק טינ נוא הלוח םרק
 בורח ץ?אה ןירעטל^ עוע1נוא ץפ דניז יד טיס יניז ערעןנוא,איכנ ץיק טינ נוא ןהכ ץיק טד
 םעווא חא "םע :*אי ז^־זקסה תיב רעןנוא טסיוו ראפ חא םע נוא גנוניואוו רעזנוא טנאעד
 ץא םארו ימרא סאד ןיינע? רעזנוא ןעווינ זיא 'סגן םארו חזה םעד ץפ ־זוב? רל ץדאווינ ןעמטיי
 םיראו ו ן?רק ץיק ץל בירקס טינ ןענאק ריס נ־א ץרעסלע ערעזנוא טבי־ולינ דקל ץבאה םיא
 ץראוו"זיא'םאווע?עק;^ץיק.טי;נוארעס?עק ץיק.טינ גוא גנוטנע^ ןייק.טינ ןינאה ריס

 'י'.,
%< 
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 : ונחיפנ תח© ונחדתו .טיתונ3ךר תסת טיתות^י הי£ אלא .ונרענ ר§כ#

 : חו םירסוא ץא תונחת םירסוא ץאש םייב

 וגיתאטס ל? לע ינל רפבתש וניתובא דדלאו. ונדדלא י ל]יג?לס ןוצר יהי
 תי3 ה^נתו וניעצפ לכ לע ינל להמתו טיחונוע לכ לע טי? חלסתו ־ י
 םגואב ץב ףיגפל ונדמש יניתטחז לכ לע רפכתו טימ:ב הרהמב שןכמ
 ןיב רוברב ןיכ הדסב ןיב העיבש? ןי? דיזמב ץ? גגושב קב ןוצר? ץ?

 :ונאטח רשא;ו_ טלאט ־שא חלעתו ריבעת לכה הביסמב
 ן ןוכרה חז םידמוא ץא תונחת םירסוא ץאשכ

 טיחטועב ונילע החותמ ןידה תד? רשא זןךובי אקב יגפל יולג םימלועה ן־ןבך
 ןתה אלו ונילעב תיחומה] ה?גמה רוצעתש ףינפ תולמל ונאבו
 לארק.י ^ לעיו טיללוע לעו ט? ב לעו.ונילע םחרו,טית? לא אבל תיחשמה
 תלטק יתל$ת ןוכה רמאנשיקגעכונתלפה תא ןוצרבו םימתר? לבקו 'זןמע
 ףי^פל ריטקהש םימסה תרטק הלפקש ומכו :ב־וע תחנמ יפכ תאשמ ףי$ל
 םלסה ןיבי םיתמה ןיב דמער רמאגש םע? ףגגה לחה ישאכ ןזוכה ההא
 ןכו :העמל רצעתו ללפר םחני? דמעי רמאנש םחגי? ןבו :ה?מס רצעתנ
 רצעתו ץראל ל ךחעלנ םימלשו תולוע לענו יד חבזמ ד!ךםש ןבר ־סאןש דול
 טעישיה א?ךגו "ונאפר,.וניניע חורלת דןלי וניבא התא י? :לא־שילעמ ה?נמה
 ל?ן ילה ל?דןממל רימהו,ךתרותב בוח? ןבש ■ התא טתלהת יב העשיגו
 ץצפעל ערעזניא ץפ דייר יד רא;זנוא רפ ץי1 רפכמ לאז רע זא ןרכ ץיק.טי;בוא טקיש ראפ
 :גנובע; ראפ רעןניוא ראפ ץי] ןיליאז ת1לפת ערעןנוא נוא ת1ג^רק ערעןנוא רפ ץיז ןילאן

 ערעזנוא ןופ טא; רך גוא טא; רעזנוא טאנ'ריד ראפ וצ ץפ ץליוו רך ןייזי לאן םע ץ*י יהי
 זנואטהלא; גוא ג;1שי> ת1רכע ערזנוא ףי1א ז;וא וצ קינענ ראפ טסלאז וד זא ץועטלע
 נוא ־דיזספ ת1רכע עריקנא ףי1א ןייז לח1מ זנוא וצ טסלאז נוא דמ ערעזניא ףיוא ןי3ע;ראפ
 ףיוא ץינע; רפ ז;וא וצ יטסלא!גוא געט ערןנוא ץאידלאכ שדקטה תיפ םעד ןעי1ב טהלאן
 טיט אייס ם;ואינ אייס ריד ראפ טנידניתנ דיזסכ ץ?אה רימ םאו; דיזמב דמ ערעזנואיעלא
 דייר טיט אייס ןהען טיפ אייס גוא ץרעה טיפ אייס דיזטכ אייס גוא ג?ושכ אייס ץלו ו ןיטוג
 ץ3א0 ריפ םאו;ץכע;ראפ טסלאז נוא ןיראפ רעפיא ץלאי וטסלאן גגוטכארט טיט איייס גוא

 :טנדמינ ץבאה ריס םאו;גוא טט׳ערא; ראיפ
 תדו? רך זא ד1בי>ה אסכ ץר ראפ טקעלפמנא תא םג* ץטלעו;עלאדןופ ראה םיסליעה ץבר
 יצ ןעסוקינ ןע;יי2 ריס גוא דמ ערעזנוא 'ץנעוו ןופ זנוא ףי1א טירפש ראפ חא ץרה
 טהלא] יד גוא זנוא ץפ תיזוז^ס םעד גוא הפנט ד ץמלאה ץיא טהלא! 'וד זא ריד ראפ ןיטע?
 ףי1א גוא ז;וא ףיוא יח םיראב רך נוא רעקדד ערע;;וא ץא ןטוק וצ תיזלשס םעל ץןאל טינ
 יי1 גוא .קלאפ ןיד לארשל עלא ףיוא נוא רעךניק עניילק ערעזנוא ףי1א גיוא דניחג ערעןנוא
 מ<כפ ץא טיימז^ םע יוו *זא טעיחנ רע;נוא ץליוי ןיטט טיט נוא טייקטיראפ רד טיט לכקמ
 עקיט ףיוא בייק ךיא םאוו סאך בוא תך1טק יוו 1זא רד ראפ טידכינ ןא ןייז.לאז הלפת ץיס
 קןוינ בילקט טא!ד ןעמ" סאו;החנט ד יוו זזא טניכעלינ ץיזלא״ז ריד ראפ ץי2 ללפתמ ט;עה
 רד ראפ ןערריג ריטקמ טאה ןהכה ןלסא םארו תך1טק ד ןעווינ ל5ק.מ טסאה ת יוו ־וזאינוא
 ךיז טאה רנן בוא קוספ ץא טייטש םע איוו קלאפ ןייא ןיכיוהינ ןא ־ףיז טאה הפנמ איד זא
 ןטלאסינ ץיא ץראוו תא הפנמ ד נ'וא עקדעכעל ד ץשיווצ בוא עטיוט ך ץשיווצ טלעט^ינ
 טאה גוא ןענאטשי; ףיוא תא סןר?י$ ללשיי "זמפימעיי ץא טייטזץ םע יוו םחנ'יפךי1א גוא
 דלןקוספ ץא טי־^ םג* אדו דוך'ךי1א גוא הפנמ אד ןימלאמיג ץיא ץראו;תא"ןאטיג הלפת
 םיטלש' טיט ת1ל1ע טכארכיג תי1רא טאה גוא טאג וצ סכזמ ץיא טיובינ ץטראד טאה ךלטזד
 ך ץפיץואעינ ץטלאהינ ןייא תא הפנט ד נוא ד;אצ םעד וצ ץלאוויג השורימ תא טאג גוא
 טא;זנוא ליה • ץגי1א ערע;נוא ץפאה רד וצ נוא'רעטאפ רעןעא טסיכ יד םוראוי לארשי

 ־ץלעוו ' ׳ * י
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 העושיה ייל :זזיאנש לכב םעונו ךב □םישו זאתערי דש*ן סיער* םירעמ דרמ
 חואבצייי הלס יבקע!יהליא ונל בגשמ ונמע תואבע י :ה?ס ךתבן3 ךמע לע

 י י :טארק םויב וננעי דן%ןה העישוה :ל :ךב חטוב םדא :רשא,""׳. ״.
 אבה םלוע ןב אוהש ול חטבמ םוי לכב תובלה הנושה לכ והללא יבל אנת

 י :תוכלה אלא תוכילה ירקת לא א םלוע תוכילה רמאנש
 .םלועב םולש םיערמ םימער ידימלת .אניןד יבר רמא רזעלא יבר רמא
 אלא ךלנ? ךכת לא • ךלבב םולש ברו יל ךומל ךדב לכו רמאנש
 הולש ךליהכ םולש יהי :לושכמ ימל ןיאו ךתרות יבהאל בר םולש :לטינ
 השקבא וניהלא יי תיב יעמל :ךב םולש א;הרב דא יערו יחא ןעמל :ךיתונמךא?

 ולשכ ומע תא ךרבי.י ןתל ומעל זוע יי :ךל בוט ת ?י־ תיחנמ
 :ו רטקמ םוקמ לכ? יבל ימשל שגמ רמקמ םוקמ לכ?ו ביתב
 עמ םוקמ לבב הדובע תוכלהב םיקסועש םימקה ידימלת י
 ןישדה תמורתב הבלש ימ אינת :ימשל םישיגמו םירימקס ילא?

 :םדע ירזנ ינש רודסבו

 • ןיי

 ג״ם אסיי

 הכרעמ לואש א?אך א?לאו ארמנד אטשמ הכרעמה דוס ־חפמ הוק ויבא
 תרוטק לש ׳ךינש הכרעמו .תרוטק לש ה:;ש הכךעסל תמדוק הלחנ
 .ימינפה חבזמ ןוישרל םדוק םיצע ירזג ינש רורמל • םדע רזנ ינש רויסל תמלןכ
 תמדוק תורנ שמח תבטהל .תודנ שמח תבטהל םדוק ימינפל סבזמ ןושל)
 תורנ יהש תבטהו .תורנ יתש תבטהל םדוק רימתה םרו .דימתל םרל
 קתבחל 'החנקו החנמל םירבאוםירבאל תמרוק תרוטקו תרוטקל תמדוק
 ק3 לש דימתל ןימרש ןדיבו ןיביןבל ןיקסומו ןיחומל ןיכקנו ןיכסנל ןיתמנ
 תילע י םימלשה יכלה .ךילע רימקהל הלועה הילע ךרעו רמאנש םל?ךעת

 • םלכ תונ?ןיה לכ סלקה ״, ^
 רמאנש ד?לב תרוטק אלא רחש לש דימתל םדוק רבד ךל ןיא ןן?ר \ות

 םלברעה ןיב לש רימתה רחא בכעתמש ר?ך ךל ןיאל .ךרוב? רןרובכ
 רממא טסי? את םתאו;ץ$ילאהי;ץרע\ו ריס ןילעע ז;וא ףלעס טלייהדתדעוו ריס ןילעמ
 נוא ,טייהקנארק עלא ןא$ פא'רמ ןופ טעוו טא; בוא הך1ת ןימ ןיא טייטש וזא םוראוו בימ
 וצ .ריד ןיא ןאיש טיגייז רעטעוו איל טהייוו וד םאוו עטנעלש ך םמ*ס ץפ גאטיימ עלא
 עלא רעיויא טא; .זיתא ריסת ךיד ץלא)ייזלטומ תא הלא$ו ןייל ףי1א גוא ףליה יד זיא טא;
 םעד ל1אוו.דימת בקעי ץפ טא;רל ז;וא וצ טי־קראטש ןייא זיא נוא ז;וא טיט 'זיא טפאש־ועה
 לאז אוה ךורע שודקה תוכלט רך .ףלעס טאג .טא; ריד ץא ץחט3 ץיא טאה סאו;ןישטגעט

 ""םיא ץ$ור ריט'סאו;גאט םעד ץא ץדעסטגע זגוא
 ראפ םיא וצ תא גאז$ עלא תוכלהו ט;ידעל םאוו רך טגירעליג והילא ןופ העישל מ טאס אנח
 טסלא)ח * םליע תיכילח ץא טייטש םע יוו א$ה ם?ע ן3 ץיא זיא רע זא טדעעל

 :ת1ב?זך רא; תובילב ןעגעייל טינ
 ןמכ וצ טגעהעקי;גוא תך1טק טפטע־די;!טרעוו רעטדע עלא ץא קם$ ןיא טייטש םע ביתכ
 ט^יט סאד ־ואג,תרוטק ט־ימעךינ רעטדע עלא ץא קד טדעיג השק ךאד זיא.קםא;
 רעטדע עלא ץא ת1ניחקה'תך1בע ןופ םיגד יל ץא ק01ע ןע^יי] סאוו םיסעס ידיסלת ך זעס
 :קטיא;ץרכ יצ קעדעגיג ץכאש ניא תד.1טק ריטקס ןע;יי1 יל ימ ךיילכ יל ףייא ךיא ןיכער
 שא םאד ץראש פ$ לאז רע זא ןעוויג הע1ז טאה שע רעוי טנידעליכ ץבאה ריט איגח
 זרז רלסס לאז רע זא גוא

 וגח הקרעט רעל ףי1א ץלאה רעמיטשיאיילנ*
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 זץז לבואו תימי לבוטש חספ ברעב םירופב רמחש תורנו חספו תרוטק אל$
 םירופב רסחה ףא רעואאקורכ ןב ןעדוי יבול# ונב לאעמש:יבר :ברעל ודמ

 5 ברעל םישדקב לבואו לשמש המיה תומ:ראשב
 .תרוטקל תומדק תחנו • תחנל ם־ווק םלבךע׳ד ץכ לש דימת קכר ונת
 תא וביטיהב רקנב ךרבב םימס תרטק ןרהא וילע ריטקהו רמאנש '
 תדנק הנרדנק: ם:בךעה ןיב תרעד תא ק,דא תילעהקו :ה;ךיטק: תרעי

 םכ תוסמ : םכיתררל ץ ינפל דימת

 תאו :דראה שקבל ן״ ןיהה תעיבר וסנו ןיהה עבר תיתוכ ןמעב לולב תלמ
 חירל הל ,רשעת הבקנבו ךרבה תרגמב םיברעה ןיב העע0 ינשה שבכה
 דעוא רעא "־יגפל דעומ להא חתפ םכיתרדל דימתו תלע :י י״יל ,דשא תחיג
 יהעלקו :ידבעב סירקני לארש:יגכל ,דמש יתחענו :םע■ ףלא רב־זל ■רקש םכל
 יתניעו :יל זהבל שדקא זגב תאו ןרהא תאו,חבזמה תאו דעומ להא תא
 יתאצוה רעא םתזיחלא ל ינא.יב ועדי. :םיהלאל םהל יתייהו לארשי ינב ףוחב

 :םהיהל* ל ינא םכותב ינכשל םלעמ ץראמ םסא
 ג ינבירקי. םימת רקז הלעל םיזעה ןמ וא םיכשכה ןמ ונבלע ןאצה ןמ םאו
 ומד תא םינחבה ןרהא ינב וקרזו " ינפל הנפצ הכזמה ף־ח לע ותא טחשו י ־
 לע םתוא ןהכ,ל ףרעו 1ךך$ תאו ושאר תאו ויחתנל יתא חתנ) :ביבס חבזמה לע
 בדקהן םדנב ץמך:םיערבדו ברקהו :חבזמה לע רשא שאה לע רשא םיצעה

 :הל תחינ הל ׳דשא אוה הלע תוחבזמה ריטקהו לבה תא ןלבה
 :ונברק תא הנויה ינב ןס וא םריתה ןמ בירקהו יל ינברק הלע ףועה ןמ םאו
 דנל הצמנו -דחבימה ריטקהו ושאר תא קלמו הביטה לא ןחבה ובירקהו ־ ־
 ההלק חבזמה לצא ,רתוא ףילשהי הןרצנב והארמ תא רימהו, :חבזמה ריק לע
 חחבןמה ןחבה ותא ריטקהו לדב:אל ויעמב יתא עסשו :!שלה םוקמ לא

 :ויל סתינ סח ׳ישא אוה הלע שאה לע רשא םיצעה לע י ,,מ
 ףלעה תלות תאז רטאל וינב תאו ןרהא תא וצ :דנאל העמ לא ״ רבדיו
 הביסה שאו רקבה דע הללה לב הכזמה לע הדקומ לע הלעה איה ־ ־ ־ ־
 ןשרח תא םירהו וישב לע שיבלי דכ יסנכמו דכ ודה ןהכה שבלו :וב דקות
 וילגב תא טשפו :הביןמה לצא ומשי הבימה לע הלשל תא שאה לכאת רשא
 דיסת םעל ראפ רנץרפ ןעוויג טי;ךא!םו0 ץיק.זיא 0% ט;ירע?י;ץ?אה םי^ל ד 1נבי ונת
 דיס$ םעל יי3 גוא רקן'ב3 לאמ ייוויצ יי3 רד טייט# לידו ןיילא תר1טק ראג רח$ ל#
 רעזןע^ ■זיא םע סאוו ךאן.םו# ץיק.ןעווי;טיב ימא םע בוא רק1ב3 ץיא רא;טייט#
 קט םאו; טפיל יל בוא חספ ן3רקרך גוא .תך1טק רא;םי3רעה ץ3 י# דימת םעל ץפ ןעועיג
 ברע הא ץסע;ראפ טאס ב] ןייא רעד$ז ער1צט ץיא זא בוא ם.י3רעה ץ3 ןידנוצי;ןא טא$
 טלאו; רגן םוראוו דיטת םעל ךא;טכאר3י;רג^טאה דיטת םעל ראפ ןברקץי1 ןע;נייכ3 חספ
 יגן זא םעל ךא;לא$ ערעלנא סאל1 ל31ט ךיז תא רע בוא חספ ן3רק םעל"ץס^ טרא^י;טינ
 ייר ןופ ץז רך לאעמ#י יפר .טנאנ רל ףי1א חספ ןברק ץי2 טהע בוא ןברק ץי1 טבארבי;טאה
 םלק,זיז רי^א טגניילפ ראי ץנאגא וליפא םירופפ רסוחטא זא ט;אץב יטאה אק^י1'ןפ ן^חזי

 :טפאנ רל ףי1א םיטלזע׳ עץי1 טס^ בוא ךדטללוט בוא דיסח םעך ךא;
 התא־
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 ןושאר םויל תודמעמ
 ז דוה? םוקמ לא הנחמל ץוחמ לא !שדה תא ארקתו םירחא םידנ? שבל)
 רקבב ךרבב םיצע ןהכה היל£ רעבו הבכת אל ט ךמת סבקה לע שאהו
 לע דקות דימת שא :םימלבה יבלח הילע ריטקהל הלעת הילע זןרען

 :הבכת אל חבןמה
 : תנממ הלוע יתברקה וליאכ ךינפל לבוקמו בושח חז אהיש ם״די םיסליעה ןובר (א״א תבשב) 00

 םדהו :הביטה ינ? לא ״ יג?ל ןרהא ינב התא ברקה הרנמה תלות תאז־(
 .ךרנמה לע רישא הנבלה לכ תאו הנמשמו החנמה תלסמ וצמקב ונממ
 ענבו ןרהא ולכאי הנממ תרתונהו ::יל התרכזא תחינ סיל חבזמה ריטקהו
 םקלה ץמר הפאת אל :הולכאי דעומ להא רצחב שדק םוקמב לבאת תוצמ
 ןרהא יעב רקז לע :םשאכו'האמחכ אוה םיעילק שדק י#אמ התא יתתנ

 :שדק: טלב עגו רשא לכ ״ ישאמ םביתרדל םלוע קח הנלכאי
 :המיב ההגמ יתברקה וליאכ ךינפל לב קמו בושח חז אהיש ם״רי םימלועה ןוכר (א״א תבשב) ^

 ח^מ״ל םויב י:ל םירקנ ר#א ויןבו ןרהא ןברק הז :רמאל ה0מ לא ; רבדו
 :ברעב,י * ־־* *־

 םש

 חהינ הד בילקת םיתפ תדע יניפת הנאיבת תבברמ השעת ןמש? תכסמ
 לעו :רטקת לילב י״יל םלוע קח התא השעו ויעמ ויתחת חישמה ןהכהו :

 : לבאת אל הגהת לילב ןידכ תחע
 תאקדה תלות תאז רמאל ויע לאו ןרהא לא רבל :ימאל השמ לא ק רבדיו
 םישדק שלק " יעל תאטחה טחשת הלעה טחשת רשא םוקמ? " י"
 :דעומ להא רצחב ל;את שדק,םוקמב הנלנאי התא אטחמה ןזדכה :אוה

 סבכת הילע המו ישא דגבה לע המימ הז:רשאו שלק:הרשכב ענ:רשא לב
 קרפו הלשב תשחנ ילכב םאו ךבש: ט לשבת רשא שדד ילכו :שידק םוקמ?
 רשא תאממ ל?ן :אוה םישלק שדק התא לכאי םינידכב רכז לכ :םימכ ףטשן
 :ףרשת שא? לכאת אל ש־וקב״רפכל"דעומ להא לא המלמ א?וי
 :הנמזב תאטח יתברקה וליאכ ךינפל בושח הז אהיש ם״רי תאטח בייח ינא םא םימלועה ןובר (א״א תבשב)/

 ןהילע רשא בלחה תאו חילבה יתש תאומרקהתא הסכמה בלחה תאו הילאל
 ןהכה םתא ריטקהו״דנדמי חילבה לע דבכה לע הרתיה תאו םןלסכה לע רשא
 ש־יק לכא:שודק םוקמב ויןלכאי סיערכב ר?ז,לב :אוה םשא ;יל ,רשא החבזמה
 :היה: ול ט רפ;:רשא ןהכה םהל תחא הרות םשאכ תאטחכ :איה םישדק
 החנמ לכוהדזי ול ןהכל בירקה ישא הלעה רוע שיא תלע תא בירקמה ןהכה)
 ס החא בךכמה ןהכל תבחמ לעו תשחלמב השענ לכו רונתכ הפאת ישא
 :ויחאב שיא ףדוה דלא ע לבל הברל!ןמשכ הלולכ החנמ לבו :׳ימה

 םשא יתברקה איאכ ךינפל לבוקמו בושח הז אהיש ךינפלמ ןוצר יהי םשא בייח ינא םא םימלועה ץבר (א״א תבשב)

 :תוינומךק םינשכו םלוע ימי? םילשירר ,דלוה:תחנמ דל ׳יכרעו
 : אריסנ דע יודיוה לכו ךינפל אבת א״וא םירמיא ב״חאו תובית שלשמ ם מ יספ

 גלי :ץראב דב? בערהו :רלנכ קח?י בשי :אשמו המידו עמשמו
 הפשכמ:ןשנמי הלבז רכשש: :ד יתדי ךתעושיל :םישח י ־
 חירת

746 



 תודמעמ
 •* ׳יי

 .דן0ךא8^כו לןאנמךחב:באל*א אולפ ימי :הפגמה ירחא ילד :זץמ^י:ןלןלמ;
 :ה^בקעי יחכונל בגשמ ונמע תואבצ ןאנסמ הרהמב ז*ל שלשמה טוחה}
 ומעל זע'״חנאך,ךםויב'זננעי.דןלן;ההעי^דיי.:-ןב חטב םרא יד^א תואב**
 :יל^גר דוצ *ףי^לי?ל ןויגהו יבידקא ןוצרל וי,ל::םולשב ומע חא ךך;ן *ןתו:

 : חלודנ הניב םהב ךיר־זו ל״ו ן״נםרחס ם יק יספ הרט־ע

 אךומה לכלו הקזחה דדו לכלו :ץראה תאו םימשה תא םיהלא ארב תישארב
 ובררל ךלה בקעי :לאר&י׳י לב יניעל הקט ה*יע ר*יא לודגה
 ארקיי- הז םיהלא הגהמ םאר !ץאב בקע:רמאינ :םדדלא יכאלמ וב ועגמ
 :יפ ירמא ץראה עמטיסו הרבדאו םימשה וניזאה ם:גהמ איהה םוקמהש#

 םישלשו ה^מס םהידקפו וא;צו :לארש.ייפלא תובבר * הבוטו רמאי ז1חמו
 םיפלא תמעיי ףלא תאמ םלרפא הנחמל םידקמ ל? 5 תואמ עבראו ףלא

 :ועיסי. םימילאו םתאבצל האמו
 :ן״ינכ ץ־םייסםו ן״ונכ ;יליחתמש סיקיסס *׳'

 ץרא * יגפל םדולח רבעגונחג :ןהבהלא אבוהן םךאב ה:הס י? תער* זןגנ
 סלכ:יגמב ךיחאמ ך;וקמ א'ל3 :ןדמ ־ולעס ונסלש תזחא ונתאו ;ענמ ׳
 • ןוילע יגבשמ שודק םיהלא ריע וחמשיויגלפ דרנ ן [ועמשת וילא ךיהלא * ךל
 יד#ם ד:ב ךמע ןאצב תיחיג :ןעצ הל^ םץו*מ ץראב אלפ השע םתובא ד#
 דדח לב שפוח ותא תמטיג ל,רג :ןומנקו םילהא ־מ יבי!שמ יתפג :ןדראל
 ךדרמלש חירו ךגושל תחת בלהו שבד הלכ ךיתותפש הגפטת תפנ :ןטב
 יקשונ :ןאצ ינפל םךתעב ויהו ואצ םיד^פ ץראמו לבב ךותמ ורנ :ןונבל חיריז
 :[ימיממ לואש יחאמ חטיקב םיצחבו םינבא; םילאמשמו םינימימ תטיק■
 חשא לכו .ערה ןיעו םיפשכה ינפמ םיבוס םידש ן״וג תואב ץסייסםו ן״וג תואב ןיליחתמה םיק ספ א׳י ןתוא לכ בותכ יתאמג
 דחא ־םול בוסו .הידלי לע אשינ אניע אמלש אלד הח־םנ היהת ל״נה םיק ספ א״יזז תרסוא איחשכ תרבועמ איהשכ

 : וו הרצק הלשת ולא םיקוספ א״י

 ם#מ עלה ןיע יגימ לימו םיפ^ל יגימ לכמ לארזקי תיכ ךמע תא למ םלוע לז? וגוב־ו
 3 םעלכד א^׳יכ א;יע םהיצע הטלע אלז^ רכדמיכ# וניתובא לע ףיפ;כ תזער*^
 ייז^דקס' ףיסום^ב הגהנהבו הןןכמכ םיסכמ'ונתויהל םיכרה ףיהףיכ וני־^ שור50

 :אז?יכ אליע לכמ י
 5 ל״מ דיסחה הדוהי ר׳רהסס םיקוספ השלש

 דלס יגבבוסתו טלפ יגך יגיצה רענ יל רתס י* דע דע "3 וחטב :
 ךרבי.י;.ןחי.ומעל זע יי :םימלוע דוצ ״ היב

 תופה *א שא ומב ךלס יב ךופט#י.אל תורדננו יגא ךתא ם.ימ3 רבעס
 ףג" ןונח ה;בת אל וב; םילשורי; ב#י_ ןויצב םע יב :ך; רע;ת אל הבהל)
 ןייא ♦ ןימיה רימ וטסלאז רע,ןךיילאכ םעל ןופ .רעציז^אכ ןייא רימ וצ טסיכ ת יל י״> התא
 דןחיג טא$ ץא ךייא טרעעיז ראפ :ןלגגירמירא ־זימה ךימ וטהלא{ גג־עלטנא ןופ ג*א!ד

 :טלעוו יד ןי$א#א3 טא/ טאה ז־מ ןעמא} םעך,טימ םוראוו גיכייא זיכ אוה
 יזא ץ3 ץכייט יד ץא גוא ריד טי$ ךיא'ץכ רע$אוו ץא ןירא$ רעכיא טסעוו וד זא ייב״י יב
 ןירעע טי;וטסעע רג^ייפ ץא ןיי;טהעע וד זא ץ*יי?9 ראפ טי;ךך ץלאז יך זא רך טיס
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 ןושאר םויר תודמעמ
 זןך?5 יתס;ךעישומ לאישנ ש1דןכךיהל$ז ןי י;א יכ :ךגע ותעמשכ ך!כעז לוקל
 יגא ארית לא דק רמאה ךנימ: קיזהמ ףיסלא * ינא יכ :ךיתחת אבסו שוכ םכמ
 ק¥א יכ :ךתמא ל* רט דלוי ורסש,י אל ,ךללה:תץטדןדות לואשאלי?:דןית1ע
 התא י?:ךיא*א.צ לע יתכרבו ךער!לע יחור קצא ,ישב:לע םילזונו אמ* לע םע

 םליעמ ונלאג וניבא " הזרא ונריכנ אל לאר^ר טעדי אל םל־סא יכ ונילא
 . , . : ׳יני יניע אשא ת-לעמל ריש ׳ינו ׳ה ךכרבי שיי " ז״י

 שילש ארקמל שילש ויתונש םדא שלשי .םלועל יאליעל רב םוחנת ילר רמא
 הדיחב בותכ הזרבך דל ןל עשתל יבר דטא :דומלתב'שילש הנשמל י ׳
 בוחב :א ןיחילצמ ויסכנ הרותב קסועה לכ.םיבותבב שלשמו םיאיבנב יונשו
 ילילשת ןעמל םתא םתישעו תאזה חירבה ירבל תא םתרמשו ביתכו הדותל
 ףילמ הלה הרותה ־ולס שומל אל ביקנך םיאיבנב רנש :ןושעת רשא ללי תא
 ת4< חיללת זא יב ט בותלה ללב תושעל רומז^ת ןעמל הלד!םמוי וב תילדו
 ד ף?ע י? תרת לאו חעת לא ץמאו קזח ךיתיוצ אולה :י ליכשת זאו ךכ־ח
 יתךוזובו וצפח ןי תרותב םא יכ ביתלל םיבוחלכ שלשמ :ךלת רשאילכביךדמא
 והלעו,ותעב ןתי וירפ לשא םימ יגלפ לע לותש ץעכ .ריקו :הלילו םמוי הת;

 _:חלצנ השענ ־ישא לכו לט: אל י
 טצע;3 טעוו ןוי1 ןוונ קלא$ םאד םוראוונריל ןיא ןנערב טינטעוו םאלפ רד בוא טנערב רא*
 זגע1י ןצג זי^ילעז טייל ךיד טעוו טאנ .קגידו טינ רע? ק10 טסעוו ת גוא םיל&׳וריקא יקרעו;
 יןיא םוראוו :ןועפמנע ריד רע םעוי ייר^יג ןייד קרעה ןאמ ןיי1קא אייר^יג ק־ך הפ לופ םעל
 .גנוזייל םיוא קדרפ ן?עקגךיא3אה םירצמ יליקלעה ריד טעוו לאר1עי חפ רגילייה רל טאנ קד
 טנאה עטפער קד ןיק־ןאטש וט טאנ ןיד לקא םוראוו:ריך רפ קבענינ ךיא באה אבס גוא*שונ
 ביי4 קא ןניד םאו;יד םוראווחעפלעה ןיד קב ךיא טינ ךיד טכראפ ריל וצטגאז םאוו רד
 ,דפידכ־ואוי קד יצ טינ גנופא״־ד קיק ןבאה בורג קא קרעדינ םאור ד גוא קיביול ןבינ יקד ןעוט
 קקורט םעל ףיוא רעסאוו עגידיניל גוא קניטשיאל םעל ףיוא רעסאוו קסינ אוט ךיא יוו וזא
 םאוו ך ףי1א הסי5 קיט גוא רעלניק עקדףיוא שדוקה חור קיס ןיסינ ךיא לעוו 1זא דנאל
 קסיוו טינ זנוא לדו םהרבא םוראוו רעטאפ רעזנוא טסיינ אוד סתאווחד הפ םיוירא ןעטוה
 םדא רעןניא טסיב ת רעטאפ רעןגוא טסיב טאנ וד ראנ קנעה טינ זנוא ליו)לארשי גוא

 . קד ךרה עפייא ןיפ רעקי/ י
 קראי עניי] קלייט טהל שטנעמ קיא לא;עבייא יאלינס רב םוחנת יבר טגאחג טאה רמא
 עז2ןוהי י*ך טנאחג טאהןאלסג קא ליטירדא תוינגס קא ליטירדא קוספ קא ליטירלא ^
 םיאיבנ ןיא לא? ערעלנא םאד גוא הרות רל ןיא לאמ קיא קביר^ג חא ךא!עניןאד ד דל זב
 םיא רעטיג עניד קניז הרותב קסוע חא םאוו רעכילטיא/סיבותפ ןיא לאמ עטילל םאדלוא
 קטיח טלאז ריא!הום$ קא טיימ# םע םאונ םאד חא טיימ# הרות רל קאםאוו סאליהילצס
 קקלנאגבוא קגילק ךל ריא טעוו ןא? יל טלאן ריא גוא טייהועעיז קניזאד םעד הפ"דידיה

 עועד^ םאו;טיו^וסיזזיא ןיא םאוו נוא!ןאזןטעוו ריא םאוו ןילא!עלאןיא

 םתאיי ןענירד טיישל םנן איוו 1זא ןא1? וצ ץטיה טסלאז ח יעטנ&מא נאטןמעל1ע״3
 ץניל!? ימ טסעיג גיא םיקןגנ עביר טיה ןיקילנאג יטהעיג ןאןן'וזא טסעיו יד זא לאמ ט&יצ
 ץטאבינ רד יצ באה ךיא ראוי ראפמכה ץיא ראפ ץטלא,ל ךמ קק ט^וסעד ךרח ר^>כ
 זימננ־י טינ ךד טסלאן גיא קטנךא^טינ ךד טסלאזךיזגישנעפ גיא ךי קראט^ג#?^

 **1״* טסעיי איי םאוו ץנעיי ע?א ץא רד טיט ץב טאנ ןיד דחאמראד
 חא הך1ת שטא;ץא ט־ןגץיג קום§ ןיא טייטש׳ םאה םד ויא םיביתב ןיא טייש? לאמ עטירד
 18?.0*0נ שטנעט יל נוא :טכאנ ניא גאזן קטבארט רע טיט הרות ץין קא גיא רענאב זד
 *יחיו עניד סאע רעמאינ ילעב ד ייג טשנא??ינ ויא םאע םיוב ץיא ידי עא ץל רגן ו^
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 ןושאר םויל תודמעמ ארתב סרי חי5
 1 םלוע !9 אוה# ול חטלמ םוי לכב תוכלה הנושה לכ י׳־זלא י?ר א^ר

 י :תוכלה אלא תוכילה ךנה לא ול םלוע תוכילה רמאנ#
 :נ#.םלועב םול#םיברט םימכח יךימלת־אנינח י3ר ־טא רזעלא יבררסא
 ¥:־וינוב אלא דןמ ירקס לא י• ולמ םול# ברו :ירומל ךלנכ לכו.
 וונמראב הול# ךליחב־םול# ירי:לטיכממל ןיאו ךתרות יבהאל בל
 בוט ה#קכא וניהלא ל תיב ןעמל ־.ךב םא# אנהךבדא יעד!יסא ןגמ?

 י י :םולשכ וטע תא ךרבל י )0'.ימעל זע י״י
 : הרסואל ןיא תינחת םי־םוא ןיאשכו ןושאר םויל השקכ

^ - ***• - - .. _ 

 ׳הלאו קחיח יהל$ םהרבא יהלא וניתובא יהלאו וגיה
 זח$ל המיל^ הבושחב ימי^הל] םיברה ףיממ _. ....
 לע רוזאתו ךתארי.ינויער? עסחו ךסלוח? יבל הת?תו;ךנזא בישקה ית;חחלן
 ינליצמ 'םיעי םיענ? ל?מו ןויסנ ידיל י;אילה לאו יתיב ינב לכ לעו תובוט תח!;
 ינושלב אוטחמ יכרד רטשו ינויגהו י$>םע הדרו ינריתסת ךלצב תווה דובעידעו

 ךריחב תבוטב תוארל ךמלוא קנבבו ךמע ןוצךכ ־
 יתרובק ם# תויהלו ו יתטרח יכברר וי;בא תוצרלו ויתורסע ךוחללו בריקו םמ#ה
 הבי#קה 7לא ,הקלס יאא העט# יניא .יתמא םיקידצה ךידבע לב םע
 העמ# יניא :ךמע לעו ךךיע
 םייהלא ןוצר תע זך ךל יתלפתינא1 גיע״סס
 לעו ילע םחך!תאז,ל הנועכי תעב יג5ע :י יננע :ךע#!תמאב יננע ך־לסח
 תורושב ינר#בז>ו ךמ# תא האלולו הבקאל יבבל רסותו יתיב תוש•
 םאוו ויבאז עלא גוא טליופ ראפ ןילעוו טינ קלעוו רעטעלב עניד נוא טירנ ןיל ץא רע טינ

 • ץקילנאפ רע טעיו ן.אק טעוו ש!?נעט ךעל
 ערעזנוא ןופ טאנ רעל נוא טאנ רעזנוא טאנ רף ראפ וצ ןופ ןיליו ו רל ןיד לאן םע ז״י יהי
 ""יראב רד ךיזטסיא! וד זא בקעי'ןופ גוא קסיצי ןיפ נוא םהרבא ןיפ טאג רל ץרעז?לע
 אעוו רימ םאוו םעל ךרוד ריד וצ ץרעקטוא ךיט טז?לאן גוא תונוהכ ליפ ענ״ל טיט רד? ףיוא
 ץרעיוא ענייד טיט ןעטעג ראפ וטסלאי 'טעפינ ץיט יצ ניא רך ראפ הקישמ ע>־נאנ ץיא ןא?
 ץא טבראפ ןייד ןיצנאלפ ץכאט טסלא;יד גוא הרות ןיד ץא חאמ ןייש ןענעפע טסלאז גוא
 גיא דליזינ זי1ה ןייש תייא גיא תורגנ עטינ ןייב ר!רג ריס ףי1א טסלאן גיא ת1בשספ ענייש
 גיא דץחנ זי1ה ץנאג ץימ ץפ נוא ןיכא!עןיי3 ניא ערעויש עלא ץיגלטכט ריפ ןופ טסלאן

 ץיג ליצט ךיש יטפלאז שנענעןאפ עהיב עלא ץפ נוא ץיסנ ץיק.יצ ןענגידפ טינ ךיפ ט?ל.אן
 ץטאש ןיד ןיא ץגראק יאפ ךימ יטהלאן שענעקעלב סאד ץלא? רעפיא טעוו םע ץב'ניא
 ץנידניז יצ ץפ ץנעוו ענייס טיה ניא ת1בזן׳סם עניש טימ גיא ליימ ץיש טיט ץיג טפלאז נוא
 גואיקלאפ ץד יצ טניליויאב ץיג טסעו״ו יד 'זא טייצ רעל ץא ךיפ קניידינ ניא נ?וצ ץיפ טיפ
 גוא עטלייוורע ענייכ ץפ שטינ םעל ץא ןהען לאן ךיא זא שעלא? ץד ןעיוב ןא£ ץד ץא
 ץא רע םאווישעלא? ץדץא ןעסיק אירפ רעל ץא עדא ןעןאק>ז ךיא זא הקמ דיה יד
 ןעלאש ד ניא רענייטז?׳ ענייג ןיניליוואנ יצ נוא דרע ןייג ץקעל יצ נוא בירה ניא ט9יוו טנייק
 טאוו םיקדצ ד טכעגק.ע;יד עלא טיפ הרמק ןידנץיז ןטראךלאזסע נואת1בךוח עניד ןופ

 ןייזנ םענ ראפ טאנ .תיריגע ענייש בינ ראפ טאנ .וצ ךיפ רעה טאנ .ןועפלע ענייס ןע;ייז
 סיראוו טאנ טסיפ יד טאוו םעל ןיפעוו ץפ.ןעשאג טינ טסלאן נוא ץצר ץיט איפ נוא ירשינ
 ייז לוק'ןייש ץא יצ רעה טאנ.קלאץ ןייל ףיוא גוא טא^ש ץד ףייא ץפירינ טרעוו ןעזהאק ץד
 חלפת ץיש יט ךיא נוא :טעקינ ןייש ץפ לוק םעל וצ ןעוקענ ראפ יצ ץדעיוא 'עניד ץיג ץלא}
 ןךעפטנע ריפ יטסלאן םידםזו ליפ ענידטיפ טאנ ץלייי ץטיג ןייל ץפ טייצ יל ץא טא;רד יצ
 םסרשיךד יד גיא טייצ יענדאל יעל ץא טאנ ריט רע״טנע״ךליה .רת"^ ץיא ץל לאז םע זא
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 ןושאר םויל תודמעמ
 ׳־שי יגנחו ףוגה תאופדו ש?נה תאופר המלש ,יאופר יתפדרו ךנועמס חמומ
 :ר&ו רוצ * ■ך־ןפל יבל ןוימנ י9 ידכ^ז ןויז# ויחי :ךמש תא תלדל לביש-דל .דק?

 :תלבקה ךרד לנז םייה תריגי ןיעמ הרתא הציקב

 תאצמהשםשכתייארב רצויותצויוניתובאיהלאווניהל^" ךינפלמ ןוצר י,ךי
 םינותחתו םינוילע וב קילקו ךמלועב קוסממ ׳רז םויב 'ךנוצרב ךמלוע י ־
 ןכ .ךךמרבל םינותחתו םינוילע יח קילק ךדבלמ ןיאו ךמע יגש ןיאו ךרמאמ?
 ךמש תא האריל הבהאב לארשי ךמע בבלו ונבבל דחית םיברה ךימחרב
 רואל ונכמ • רוא הארנ ךרואב םדוד רוקמ דומע יכ ךתרות רואמב וניניע יאהו
 רוסו ונמ׳ר ךתניכמו ונמבח ךתמבדמו יאבל דיקעליםיקידצל י ןופצה ךךואב
 *גכיתקת ךיפנכ לצבו ונשדק ךקשילקבו ונארה ךתרות דוהו ונעידוה ךיתומש
 בבל בוטבו'ךחישמ ינפ ונארהו ונילע ןתה'ךךובב ודמו ונעיבשה ךבוטמו
 לכ תל?ת עמוש התא 'יב לארש:תיב ךמע לבוי ונחנא לובמל לכונש ינתמש

 :הל?ה עבשי התא ךורב :הפי
 ן ־־־ •• ▼ - 1 ? י?

 ינש םויל תודמעמ
 םדדלא שעי1 :םימל םלמ ןיב לדבמ יהיו םדגל ךותב עיקר יהי םיהלא ךמאף
 לעמ ישא םמה ןיבו עיקרל תסתט רשיא םימה ןיבי לדבב עיקרה חא ׳
 ־ ־י־ ־־ ורת־ ־•!־— •••ר■ ־••*־׳הד =־ 1• י♦ 1־־ • •!: *וז•־' ־1־ ־•־*■* *־ >><•* * במהיע^י
 :םהיבשף םלא ואלמי ם:ה ילךזי ץראה ,רעקמ ותל,דק שדו ריש דל תיש

 " *־״ ־** ▼

 םגייא ץלאמ ןייס ךאמ גוא דניזיג תויה ןיימ ןופ רננייל עלא ףי1א נוא בייל ץיס ףי1א גוא ריס ףי1א
 ת1רושפעז?וג ץי] רזעכמ ךימי טסלאז גוא ןעמאנ ץד ראפ ךיז ץמכראפ וצ גוא ץיןאה וצ ביל
 גיא הן$ג יד ץפ גנולייה ןייא האופר עצנא; ןייא טימ ץלייה ךימ יטסלא)גוא לימיה ןיד ןופ
 טימ גיא דגאט^ ראפ טימ טפא# ץסיוו טימ ךימ גילעז טייל גוא ףוג םעך ץפ גגוליימ ןייא
 גןיטסארמ 'םאך בוא לי1מ ןיימ 'ןופ גא[ ד ץצרל ןד לאז סע:ןעמא)ןיד ןיהיוו וצ טפא#;ולק

 :רעזייל םי1א ןיימ גוא רפעז&׳אינ ןיימ טאנ רד ראפ ץצראמ ןיימ ץפ
 ערעזניא ץפ טא)רעד גוא טא)רען;וא טאג ריד ראפ וצ ץפ ןיליור רן ץי1 לאז םע ןי*י יהי
 איוו ל1אוו 1זא תייארב ה&עס עלא'ץפא#אב טאה םאור רע$יעמ;א3 רעז;וא ץרעסל^
 ןיראוו טסיב את גוא גאט ץגיןאד םעך ןוא ןיליו)ןייד טימ טלעוו ןייד טיירפיג ןא םסאה ת
 גיא עממדעביוא ד גאט םעד ןיא ץטלאה ןא טבאמיג טהאה ת :וא טלעוו ץד ץא טניצנייאי;
 גוא רידי ץוח טיג :וא ייד טימ ןעויי;יתא רערעדגא ןייןל גוא גאז עגייד טיט עמ#ךעמ;וא ת
 וזאז^געפע^אפ ע;יד וצ עממחעמנוא ד טימ ת1ד1ס עסס׳רעביוא ד טקעלפסנא טסיאה ת
 קלא$ג ןיד ץפ ץראמ סאד גיא רע:* רעה עלעמיא ץגיצגייא וטסלא)תינמחר ליפ ע;ייך טימ
 רד ץא ץגי1א ערע);וא טהייל רד גוא ןע£א;ץיד ראפ ךד ןימברא? יצ טפא^פיל טימ לאר^י
 אד רימ קעז ץמכייל ץד טימ ץבעל ןופ לארוק ך תא רד טימ םוראוו הרות ןיד ןופ טכיל
 דד.יצ םיקדצ ד וצ ץתא} ראפ זיא םאוו טניל ץד טימ ןימנייל וצ הפמ זנוא יי1 גוא טפיל
 ךאמ דגאט# ראפ ןיד ןופ גוא גולק זנואךאמ מפא#;ולק ץיד ןופ גוא ץמיק טעו; םארו םלעי)
 הר1ת ןיד ץפ טייקגיי# סך גוא ןיסיויו זנוא ךאמ ןמע)עץי1 ץ״פ דוס םער גיא ןייסזע ראפ זגוא
 זניא יטסלא)ליגילפ ע;יד ןיפ ץמא^ םער ץא גוא ז;וא גילייה טייקליימ ןיד טימ גוא ז;וא זייונ
 ד1בק ןיד ץפ טייקרע^יול םעך ץפ גוא ןימעז ןא זגוא וטסלא)ססוג ןיד ץפ גיא ץ;ראלנ ראפ
 *ס ןיציאה ץסיג טימ גיא ץמבלאתג ץד ץפ םיגפ םעך ז;וא זייוו ינוא זנוא ףיו־א ץפ ע)וטסלאז
 .לארשי ץפ דגיתג ת1ה סאדיקלאןן ןיד ראג נ־א רמןייי!לפ1כ ןע;אןלןלאזרמ זגרא אי־ףפ
 צר^פזו ד יצ טרעה םאו;וטסיב טבי1לי; לי1מ ם^ילסיא ןיפ טעביג םד טזעירעת ת םירארו
 ד!ד;ע ץא ןע/ך סאו;תמואי עלא ץפ תא בי1ל ץי1 ג^אזיג נ)יי1 ץיא טאג וצ ׳הל זריש
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 ינש םויל תודמעמ
 :לומישיוזחצי םדד שארע עלן> יבשי טד:ךרק_בש0 םתצח ותעו רבדמ יא&ל
 *ןא עד: האער ריעי,תומחלמ שיא? אנת דובגכ " :ודיע.םייאב ותלהתו רוב יז
 ששא הע^ז הךלוי5 ק^אתא שירחא םלועמ יתישחה :־יעגתי ויביא לע חידצ:
 םימגאוםייאלחחה;יתינשו שיבואש?שע לכותועבגוםתלבחחאהח:ףאשאו
 ךשחמ םישא םכירלא ועד:ז6 תוביתנ? ועת *6 ךרל? 0"לוע ית?ל1דו :שי'?וא
 :םיתע2ע אלו םתישע םת?ךה הלא רושימל םישועש רואל םהינעל

 ה?י. :וש־!ןכ רה ונדדלא ריעב דאמ ללהמו ״לחנ :חדק ינבל רומזמףיש
 םיה:ל$ן : בר ךלמ תחק ןוי־צ יסכת ןויצ רה ץראה ל? שושימ ףונ
 ן? ואר המה :חחי ורבע ודעונ םיקלמה הנה י? :ב ־שמל עדונ היתונמראב
 תוינא רבשת ם״ןןר חחב :הללויכ ליח שן$י םתזחא ,תועד :וזפחנ ילה־לנ י׳1מ
 דע הננוכי םיהלא טיהלא תעב תואבצ ץ ריעב וניאר ן? ונעמש רשאכישישרה
 לע ךתלהת ן3 םיהלא ךמשל :ךלכיה ברקב לקסח ביהלא ונימד :הלמ םלוע
 ףיטפשמ ןעמל .ךקית:תונב הנלנס ןויצ יה חמשו :ךנימי האלמ קדצ ץרא יוצןר

 ןעמל היתונמ-יא וגזמ© הליחל סיבל ותיש :הילדגמ וריס הופיקהן ןוד ובס
 :תומ לע וננהנ;אוה ךעו םלוע וניהלא םיהלא הז יכ :ןורהא רודל ור?םס

 לס;ד3:ךל וימאיו ךינ!רזךךג_יו ךי?א לאש ךו רד תונש וני3 םלועתומ:ר6ז
 קלח י?:לאךשלינברפ9מל םימע תלבנ בצי.םדא ינ3 חי־£,לב םךג ןוילע
 םארו אידנוא ץפי# םימ םיא ץרא§ רעביא םי ץא ץועדי;! םארו איד ץפ גוא טלעד)
 מי1 ףי1א ץיח םאוו יד גוא םי_ םעך ץפ ןעלז4יא ד ♦םי.םע־ד ןופ גנוליפ רד םע־ן ףי1א ןענויאוו
 עגעפא ד גוא ג;אזיג ץיא םימ לוק ר^ייג ץבייה ףיוא ךי1א ןיליערר 'טעס# ע;ייז גוא יי1 י!דם רך
 ןיטלע¥יג ץא ןירעטא? ד ץמואל ןדיז טנייה םאוו ריגדמ רעך ןיא ןייז ןילעור םארו טעמש
 ופימ ץברל טאנ ךי1א ץלעו; רעגייטש איד ןיא ץ4יל םאוו םיתמ ד .ץביול טאג ךי1א ץלעו;
 ץלעוו יד :ק;ירש יי1 ץלע\ו גרעב ץיפש יד ןופ גוא .ןירעוו גידעכעל ץלעוו יד םוראוו עאזד
 ופעוו טאג :ןעלזיגיא ך ףי1א ןי^יז םארו ך ץגאז יד ץלעו; ביול ץד נ*.א דובכ טא; וצ י ןא$
 םערו ר$ן .ה?קנ'ןייא ץקעוו רד ר^ טעוו הזיחלמ לעב ץיא יוו בוא רובג ץיא יוו ץי;ן םיו־רא
 פא; טעוו וזא גוא :ץקראטש ךיז רע טעוו טנייפ ע;יךףיוא ךי1א ןעיידש טעוו גוא ץלאש
 ץפ רע^< .ןיטלאהיג ףרא וימ דימת באה בוא ץביויז^יב ךיא באה ןא ץסייצ ליפ ןופ ןיגאז
 לעוו גוא ןימסיוו ראפ יד לעיי ךיא ץרע;יווי; ץיא יוו ןעי׳״ש ךיא לערו רעטייוו בוא ןא טגייה
 ץכאס טסיוי ינוא בורח לערו ךיא העךנאגא טימ עלא טנייפ ע;ייס ץגיליט ראפ וצ ץט0ולי4
 ךיא לעוו יץנייט ד בוא .ץבאה ראד ךיא לערו ץזאר; ערעיד עלא גוא ךייה ד גוא גדעב ך
 :ץכאמ ץקורט ךיא לערו ץצביזיומיג אד גוא ןעלזגיא וצ ץכאמ איד לגמו גוא ץכאמ'טהיוו
 ץבאה יד םארו געוו ץמ־ט םעדץא רעלא זיב דנילב זעו*;} ןגיי1 סוו יד ץליפ לערו ךיא גוא
 טסואווי;טיג ץבאה יי2 סאו; ץגעטש עמוג אמ ץ'א.םיא ץא ןיי;וצ טסואווי;טינ רעהא זיב
 איי1 ראפ שענרעמצניפ םאל ץכאמ לערו ךיא .ץמעלמ ץ?אס ידי ?א לגמו רעןרא חב

 יד ?א לע\י קנא1 'ע^זאד ך .טייןלביילג וצ ץכאמ ךיא לעיו עממירןכ ראפ םאן גוא .טניל
 :ןדאל ראפ טי4 איי] לעו;ךיא גוא ןא^

 ז ח״ס ל־םיפאק םילחת ץא קס םעסיל רוסזס יתש ןיפ שסייס סאו

 םיא ץבאה םאוו ך ץא ןאטי4 טא,־;טאג םאו;גיבייא ןופ םארי געמ יד קגיידיג םלת תיסי דמו
 םאד ת1ר1ד י*ווץ ך ןופ ןיראי ד ץא ןאז$יג טאה טא; םאו;סייטש ראפי .טנידאצ רך
 גוא םיאיבג ד ןע? ט;ייט סאד ר?א$ ןייד גערפ .הגלפה רוד גיא ׳שונ^? רוד םעד ןעט טןייס
 ץלעוו יי1 גיוא םיזיזה איך ןעמ טגיימ םאד טייל עטלא ע;יך גערפ גיא ץגאן רמ ןדעו;יין
 ץברא טכאממ טאה טא4 זא ".תורוד עטשר^ יד ץא ןאטיגטאה טאג םאור ןיבא!יד ץנאז ריד
 טאןר ר^ םאע ןעמ םגייט םאן קלס ר^יי'!ט;דאצ רד םיא ןיבא? סא? םך^ ןופ רך;יק ד וצ
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 ותעובי והנבבםיץ?שי ללל וזיתמו ר?ךם ץרא? והאמנדותלחנלג׳ר בקע1זןע;
 ויד#:וההקי ויפמ ^רפל ף׳יבי,ייליוג לע ונק ריע:רשנכ :וניע ןושיאכ ייגהסןד

 :רכנ לא ומע ןיאו ונהנ:דד? י :ותך?א לע
 .דוימ ןמ שרילנבו םהידי ושדקו ודמ • וא?ו וצר םהו,רגיש ויחא והואר
 םירבאה .ח?זםה שארל ולעו .תורונעה תאו תופרגמה תא ולטנ
 םילרעה ןיא םאו .הבימה ירדעל םתוא ןיקגוס ב־1ע?ט ולכאת; אלש םירלפהו
 יננג לע רפאב ןילעה ולסה :שקמ לע בקוסב םתוא חייס םתוא םיקיזחמ
 םילגדבו רוכ תואמי שלשכ וילע םיהעפ .ח?זהה עצמאב היה סיפהו סופתה
 איעוהלמ ןהובה לעעתנ אל וימע .חבזהל יונ אוהש ינפס י ותוא ןינש־מ ויה אל
 םירשכ םיצעה ל? יכו .הכרעמה תא'רדסל ןירזנ? ןרעמ ולחה ־• !שיה תא
 ולאב לבא.ןפנ לשל ת:ז לשמ ץיח .הכרעהל םירשכ םיצעה ל? .ןה • הכרעהל
 הלודג הכרעהה דוק :ןהש ץע לשו זוגא לשו הנאת לש ת1י?ךמ? ןיליגך ויה
 ,ךיה חורו .חופתב םיעגונ ויה םימיגפה ןירזגה ישאלו .החלוה התיזחנ .החךומ
 רדסל םייפ:הנאת יצע םשה ידוב :םשמ אתילאה תא ןיחעה ויהש !דיגה ןיב
 יפלכ ןרקה ןמ ־ןושט ;תימורד תימעמ ן־ק. דג;במ תרוטקל הינשה הבלעהה
 ןיאס תנומש דהואב תבשבו .םילח;ןיאמ שהח דמואכ .תומא עברא ןופצ
 םדך?הו םירבאה .םינמ םחל לש הנובל יכו? 'ינש ןי;תונ ויה םשש םיללג
 שא? י תוכרעהה יהש ותיעה .ה?רעמל ןתוא ןיריזחמ ברעכה ולכאת;אלש

 : תיזמ תכשלל םהל ואבו ודך:ן י "נינ

 זיא הגל©ה ר1ד ץא ץשטגעט ד טייר©ש רא© טאה רע זא .למס םעך טיט טצייל© רא© ך
 ןאטינ טינ וזא טאה נוא'טלעוו רד ץפ ןיי1 רי©גןט יי!לאז יע זא טנעס יל ןיא טא; יי© ןעוויג
 ץפ קיעג רי©גץנ טי;ייז.טא,ל :וא רעןכלעפ עלא יד ןופ ץןנ־ואטיג ד ןייטש טזאליג טאה גוא
 קרוי;זיא קלח שטאג לייוו :וא :םש רךניק יל ןיופ ןע;יי1 סאוו לאר^י ך ןופ'לאץ םן ןי;עף
 ןייא יוו 1זא םיתוכ| ייכד טיט טליטירדי; 'ןעווי;זיא רנ; סאוו וני;א ביק^י .קלא§ ץיז יל ןיא
 ןע;ופיג לארשי יד טאה טא; :ברא ןיד ןעויי© זיא ר^ םאוו ן©ייכד ןיא טיילדי; זיא קירטש
 תרות ןיל ןעווי;ל3ק.ל ריז ףיוא ץ?אה יל םאמ ר©ךט רל ץא עטהיילנאב ןייא רא© ךיןיוצ
 ץטיאל יי1 ןע;יי1 ק;נאלש ד ןרפ ןינאלק סאך ןעז^טרעס ץטראדשאו;דגאל טסיוו םעך ץא
 ש;יפלאןו טיט טלי;גירי;מורא ץטואך יי1 טאס גוא ה;וש$ שזקא; ךא;ןיע^אגי; ךא;ךרא
 ןופ טיחיג ץטראד יד טאןד גוא הרות ד ןי־טשרפ וצ ן.בע;י;ייז טאץ :וא י;יה גרא© םורא
 ןייא זיאשאו;רעלדא ןייא י)וזא טי1א ץד ט\ד שטגעט ןייא יי יזא ןיז^עד^ גיא ץע;;אצש
 ץא גגול־חל© ןיידא טינ טיינ :וא םייינ ךילהיג טהע;ןיי] טקעוו רך רד;יק.'ע;ייז הי1אןמחר
 עא רנ; טבעווש רעדגיק ע;יד ףי1א .ץקעלש יעד טי;רעךגיק עניי1 לא] רג;יך$ טסע;ןד
 םרא ץרעד;א 'םעך ףיויא טרא ןייא ןופ יי] טגאךט־ר? זא :וא ייד 6ןי1א יעור# טי;ךיןיטכאס
 לא] ןיטיש טעוו ןעט םאו; ליי© ד זא ד5 ףיורא ד טטעג :וא לי;ילפ ע;יי] ר? טיירפש יאן
 טאה טא; :ליגיל© ןידףיוא ד טנא^טינוא רדניק עניד ןיא טי;גוא ןיידא םיא ץא רעטע©
 רעץיא םיא טיט ןעוויג טיג זיא ש>4 :וא רע;ך :וא ןיילא ר©דט יעל ןיא טרי©יג לארשי ך

 • םיא טיט ןיטלאה הקרלט לאז רע זא רעטע; עלא ץפ
 גוא .י״טטש םימ םמכעלש ףי1אךי1אטא; ץ©י1ל אוצ ביוחט זיא שטנעט ץיא םי" בת
 טאס ר$ן סאיו ש׳טט ףיוא הןרטש טיט טא;טביויל רע יוו ל1אוו 1זא ץראה שוג ץיא טיט

 טיט גוא ןימאה ץיד רא;טיט טא;ץ©אץ ©יל טסרא;וד :וא קוס© ץא טייטוק סג;םוראון
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 .ףנוממ ל}}ךלאמ ל;בו.ךשפנ תא לטונ אוה וליפא ףקפנרכבו-ערס !תבו בוט

 :יל הךומ יה ךלידדומ אוהש הדמו הלה לכב ףדאמ לכבו רחא רבד, ^
 א; .הדוחב לאךשי.וקסע1אלש ה#ךה ןמ תוכלמ הךזג תחא םעפ ןנ?כ וער
 קסועו םיברב תולהק ליהקמ הדרש אביקע יברל ואצמו הדוהי,ןב םטפ ׳
 לעימ ךל לושמא ול רמא .וז המא ינפמ ארערמ ההא יא אביקע.1ל רמא .הרותב
 םי\־ר ויהש םינד הארו דהמ לע ךלה!? ׳דהש לעושל .דמה רבדה המל
 םיאיבמש תותשרה ינפמ מ ורמא .םישר םתא המ ינפמ םהל רמא .ןאכלו ןאכל
 זולש ם^? םתאו ינא דחןו השיויל ולעתש ם?נוצך םדל ־ומא .םךא ינב ונילע
 חן5פ אל תויהבש חק_פ ךלע םירמואש אוה התא ול ורמא .ם?יתטא םע יתמא
 לע ונתתימ םוקמב • קאר:תמ ונא ונתויה םוקמב המו .התא ש§מ אלא התא
 ךןאו ךית אוה יכ הב ביתכך הרותב ןיקסיע ונאש ןמז? ונא ףא״רמכו המב תחא
 ודד אל.המכן המיב הדא לע״דרוח ירבדמ ןיקשפ ונאש? .ןיאריהמ ונא ךכ .ךימל ־
 םופפל ושפתו םירמאה תיב? והושבחו אביקע יברל ושפתש דע םימעומ םימ.י
 ךירשא ול■ רמא .ןאכל ךאיבה ימ םטפ .ול רמאי .ולצאוהושבחוהךוה; ן?
 העש? ירמא •םילטב םירבך לע שפתנש םטפל ול יואו הרות יךבך לע השפתנש
 זק?ל טייטט׳ םאו; סאל 0לו'פט ה;ז#נ יל זיא .סטונ ןיד יא;טיט גוא ב יל ןיד רא;
 רצי םעל טיט בוא בוט'ר>־:םעך טיט ןעט ט;ייס שאל םיר^י אייווצ ע;ימ טיט ןעט טעימ
 .ח^נ ןייד קעווא וליפא טטעג טאנ ץעוי ןעט ט;ייט ףז#מ למי טייט^ סאע םאד .ערה
 זא זיא ישורפ רעלנא;א :טלעג ןייב ראג טיט ןעטי ט;ייס ףד&ט ל$גי טיייט# סאע םאל :ו#

 ןייא ן!דן הטויט הלט ןייא ןס ייד וצ ט^עמ טא;סאו; ןי;אט עליא טיס ןעט םיגייס ףל&ט ל??
 :החס*? טיט ןעקנאדינוא קביול םיא וטסלאז תונערופ הדא

 לאלשל יל זא ןעומ;רזוג ןעט טאה ץטייצ ראפ לאט ןייא.מ;ירעלי;ץבאה םי;יח ך !"י סת
 ןעגופינ טא;ל בוא הדוהל ןופ ןיז רן םום§ ץעמוקיג זיא הך1ת רד ןיא ץי!קס1ע טי;ץל^ז
 קסוע טאה נוא ץ&׳טנעט ליפ טיט גנולמאז ןייא ןייא טליטאת;טאה רע סאוי אליקע יטב יצ
 רעך ראפ טינ אךום'ןייק_ ומלאה אליקע וד טנאןי;םיא 'וצ טופל טא׳ל .הרעי דל ןיא ןעדוי;
 ךא] יד סאוו וצ ל^ט ןייא ןיכיילג ריד וצ לעווךיא םיא וצ טנא;י;א לי,רע ילל טאןיז.״דריז;
 טאה רע גוא ךייט םעך ןופ ןיטלאלםעד יי3 ןע^גאליג זיא רעי םאו; סקופ ןייא וצ ןייל;חא
 ץגעוו טקעוו ןופ יי] וצ טגאזי;סקופ רך טאה רעהא בוא ןיה קפאלד ןעניי] סאיי שיפ ןהעזי;
 *)יוא ןעגגיירך ץט׳טגעט יל םאווץצע; ך ק;עוו ןופ טנאק; םיא וצ יי] ץלאלו 1זא ריא טפי1ל
 בוא הזן׳לי רד ףיואןיי; ףי1א טלא;ריא זא ןוצר רעייא זיא טגאןי; יי] וצ סקופ רל טאה.זנוא
 •זרעטלע ערנמיא טימ ט;ואווי;ץבאה ןילעטלע ע;ייס אייר 1זא ךייא טיט ןע;1אוו לעיו ךיא
 טסיל וד זא ריד ףי1א טנאז ןעמ סאו; רע;יזאך רעך טסיב יד טגאזי; םיא וצ ס׳יפ יל ץלאלו
 ןער;םוראוו ־ואג ןייא טפיל וד רא;גולק טי;דעלא טטיב איד תויס יל ןופ רעקז^גילה רעל

 טלאל ריט ץ?אה ךייט םעל ןיא ןעט ט;ייט סאל זיא ץבעל רעזנוא ואוו טלא םעד ןיא וליפא
 זאיזז^י!:ך זיא סאד חא טיוט רעזנוא ואוו טלא םעל ייא זא ^ ןייא ןיוש זיא .אר1ם
 ריט זא םייצ רד ץא וליפא זא ןיפילגיג ךיוא ריט ןעניי] ו־זא .ןי$אה אלומ רערעמ ץלעו; ריס
 תטילא ןיד גוא ץיזעל ןייל זיא הלות מ זא טייטז^ ריא ןיא םאו; ,דרות רל ןיא קסויע [עגיי]
 הלות איל ץלעה ףיוא ןילעוו ריט זא ן3^ ל;א ןיויש חא אלומ וזא טלאפ רדנ ןי3אה סיטל
 םאה געט גיגידו רא;ןעו;י; ליפ טינ זיא םע . ץלאה ארומ רערעט ןילעוו ריט םד ן;רעל
 הטיפת רל ןיא טגייליג ןייכא םיא ןייזאה גוא אביק5ן י3ל יצ ט?אחיג טאה'ןעמ ח? טלעמי;
 טןיילי;ןייכאאליקעי3לןי?על םיא טאה ןעמ גיא ךיזא הלוהלץר סופ^ טפא!כיג טאה ןעמ נוא
 ם10פ טאה טכאלפי;רעהא ךיד טאה דעוו סופ •ר וד טגאזי;אביקע.יגל טאה הןי3ה רד ץא
 ג1א הל1ת רד רע^יא ץלאוויג ספתנ טסיב וד סאיו אביקע יבר ר־ד וצ לואוו םיא וצ טגאןי*
 םגאקג םיטמ ד ץ5אה .םילטנן םילבך רעפיא ן יראו ייג םנחג זיא רע םאת םופן וצ חא ילן

 ןיא
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 א"* ׳ד אזייי

 ינש םויל תודמעמ
 תא ןיקךוס ודדו .הדל עסש תארק ןמז התרידל אקיקע יבול *<ינח׳־ד^

 א ורמא .הבהאב םדנש תוכלמ לוע וילע לבקמ היהו לזרב לש תןנרםמכ
 זןש?נ לכב הז קוס$ לע רעשןמ יתדיל יס:ל? םהל רמא .ןאב דע וניבגב ויליסלס
 י־ףל א!ש ישנעו ינמ־קאנ ףיל אב:יסמ יתלכא .ףשפג תא לטונ אוה וליפא
 ןמ לוק תב התצי .דחאב ותמשנ התצ# דע רחאב ריאמ ,היה • ינסיקא אל
 יגאלמ ורמא .דחאב ףתמש; התין# אביקע יבר ףתשא • הרמאו 'םמשל
 ףד:םיתממ • הרקש ויו הרוח וז םלוע לש ונובך .אוה ףחב שודקה ינגל תרשל
 יבר ףירשא .הלמאן לוק תב התית .םימב םקלח םרל ־^א .רלתעסיחממ ד

 :אבה םלועה :יסל ןמזמ התאש אביקע
 אנא .רמוא ,ךיה ףכו • הדותמו וילע וד:יתש ךמוסו הינש ורפ לצא 'ול אב
 אןא •ףשידק םע ןדלא יעבו יתיבו ינא ףינפל יתעשפ יתיע יתאטח .םישה
 ףונ?? יתעשפשו יתרעשו יתאטחש םיעשפלו תונועלו םיאטחל'א}רפב םשכ
 רפכ:הזת םויב יב .ףדבע השמ תרותב בותכב ףשודק םע ןרהא יעבו יתיבו ינא
 ףחב וירחא םינוע םסו :חךטת ל יגפל םכיתאטח ליכמ םבתא דךטל'םכילע

 :דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש
 ם־ם ׳ד חכ•

 3י ונת
 קב םדמס תולימג • ם:י;על הקידצ .ונוממב 'ןיב ופונב ןיב םידמה תוליטנו '
 תאירק;ןיפ טייע יד ןעייינ !יא הנירק רד וצ אניקע יבל !יניוצינםיוא טא,ר ןעט זא טייצ רד ;יא
 הוקגמ תע*׳? טאה רע בוא ןעטא?.ע;רעזייא טיט שיילפ 1יי1 קטילינ טאה ןעמ נוא עסש

 םיא וצ םיליטלת ע;יי1 קנאק.טפאש3יל םיחנטיט סלסז{׳ 'תינלס לוע ךיז ףייוא ןעוויג ל3קס
 טנאזינ יי!וצ רע טאה .ה;ו3 יל טינ ט־ואפ וטזאל ראפ טייצ רד ןיא ח3 י3ר רעזנוא םנאחנ
 ומטלא; בייל ןיד יא;טיט קוס? ןי;יןאלםעך ףלא ןעווינ רעצז? ךד ךיא 3אהנעט'ענייסלרא
 םנאענ גאה ךיא גוא הקש;ןיד קעווא וליפא טמענ טא;ןעיו ןעט ט;ייט'טאנ ;יבאת בייל
 ריט ז יא םע זא טנייק נו.א ןיי:םנקמ סאל לא;ךיא זא טנעזו ד וצ ןעעוק ריט םאך זאכ ןעוו
 רגינ טיט ןעיוינ ךירא? טאק רע נוא.קי1 ?.יקמ טינ ;על םאר ךיא לאז טנעה יד וצ ןעמופינ

 םיירא זיא .דקא טלאמ םעל קא ןעקאני;םיזרא זיא הטקנ קד זי3 דחא טראוו טעל תא
 ה91{׳נ !ייל טאוו אקיקע י31 ריל ליאוי 'טנאזינ טאק בוא ליטיה תעל ןופ לוק תנ ןייא ןעננאנינ
 ח־ב טאנ ראפ טגאזינ תלשכ ינאלמ ידי ןינאה .דהא טראוו םעך ןיא ןע;נא;ינ םיורא זיא
 טאוי איל .רנש ריא חא םאד נוא הביתו ד סאד זיא טלעוו רד ןופ ראה ודי םדוע לש ונוכר
 רישכ ןייק- ויפ טינ נוא טאנ ריד ןופ טנעק ד ןופ קנלאטש !יועליג הרח רד ןיא קסוע ;עניד
 םאונ ד ןופ קלס רעייז. טנאזינ ד יצ טא;טאה .טייק״טלא תטחס קנראטש קרעהינ גוא םדו
 םיירא זיא-אנס םלוע? ןעט טעיט םאד קנעל גינייא םעל ןיא זיא הרות רד ןייא הם;ע ןע;ה
 ןא טסינ יד םיראו; אןיקעיכר ריד אוצ לי1אוו טגאזינ טאה נוא לוק ח3 ןייא ןעננאנינ

 :א;ה םלוע ןופ ןינעל םער וצ טידגינ י
 עגיי1 םיא ףיוא ןא טנעקעל רע נוא סקא קלעלנא ;יד וצ ןעטוקי;לור;ןקכ רעד חא * אר
 טיט ךיא טאנ ךיל טע! ךיא ןינאז רע טנעלפ וזא בוא הליתט ךיז חא רע גוא טנעה ייווצ
 דיא-קלא? גילייה קד ןרסא ןופ דעלניק יל נוא ריד ראפ טנילניזי; ק3א,ר לניחנ זיוה קימ
 ךיא דיזסי!דעלא נ;1ש3 ןס ןעמינ דנוע באק ךיא טאוו תוירכיע ד יצ 3יג ראפ טאנ ךיד טעכ
 רעד קא טייטש םע.אייו וזא קלאפ גילייס ןייל ןרהא ןיפ רדניק ד נ1א ד;יןינ זיוה ןיימ טיט
 אי* ןיכענ ראפ ךייא ףי1א טא;טעוו גא? ןיניןאד'םעל קא יזא השמ טכעע ןייד ןופ הרח
 טאק .1ד;ןקכ יל זא גוא .קיל ןייז ריא טלאז טאנ ראפ דנין ערעייא עדא ן1פ ךייא ןי״;״*

 יל נוא ןעט*" ןיע חא טניולינ טרעפטנעי; 'ךא;םיא ד ןינאה שלופטק םש םעד טנאפ רד
 :ניכייא ףיוא הקולט ןייע ןיפ די.־ק י י

 ווח
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 ינש םדיל תודמעמ

 ׳ :בושייה !ס וניא ץר* ," " ״,חנ
 םאשי י;פמ .הבר הלשי הילאו ,רקק הלכ חא המ יב?ס לאעמשי:י3ר י3ך א ית
 עיססינ לא !}?ר ונת :הבתל הילא ףוכי 'ןוגה יניא# ימל םדא עמשי: '׳

 :םירבא? הלהק תרכ;ןזאהשי ימ9 םילסב םידבך ולזא? םדא
 ג״ר ׳י תוכס

 םדה י? םדה לבא יתלבל קזח קר רסוא אוה ירה רמוא י?ר ר? ןועלצי יבר
 השעת יב ףילחא ףלבלו ףל בסי: ן8סל ינלבטת אל רמואו :שי$ןה אוה
 ל5,רמ ונמס שילופה • ונפמ הצק םדא לקי ושיפנשי םל םא המו .;י יניעב רקת
 לע סקס שילופה .ןתדמחמו םהל הואתס םדא לשי וש'פ;ק תוירעו לזנ .ר;1ע
 :תחודה לב ףוס דע ויתורוד תודחלו י ויתורודלו ול היוזלני הסכו המב תחא

 רעסערנ םמןח תולימג זיא קבא1 איילרע איירד טימ טניועליג קבאה םיגךר איד.ןנמ ןלןך
 טיינ םיל^וך תולימג בוא טלענ עגיי! טימי ןא ראנ טייג הקלצ .הקדצ ןופ רערעמ גוא
 םדסח תולימג נוא טייל עזידא וצ ןא ראו טיי; הןכךצ.טלעג קד טימ ןה חונ קד טימ ןה ?א
 תולימ? גוא עןדעבעל אוצ רא;ןא טייג הקדצ .םיךי#5ן וצ ןה טייל עמד# יצ ןה ןא טייג

 :עמי1ט וצ ןה עגידעבעל וצ ןה יא טייג םיל^ח
 רעל ןעמ גוא חזה םלועיג םיא וצ ןעמ טנימיגאב היצמ ןייא טומ םארו רעסילוקיא השועה לכ
 ןעמ ט;יימ םאן דגאל סאל ת#רי רעיגוא איגה םלועל געמ ע;יד םיא וצ טרע;ןייל
 רעל ןעמ גוא םיא ויצ טיג ןעמ טגימיגאב זד)צמ ןייא וליפא טיג טוט רע זא בוא איגה םלוע
 קא יקב זיא םאור דעלילטיא :דגאל םאל טי;ת#ןי_ רע בוא געמ ע?יי1 טיג םיא טרעגגייל
 קום$ ןיא טייס# םע םוראוו ךיגיטיג רע טגדגיז ץלא ורל ץא בוא תוי;#מ קא גוא קוסע
 טיג זיא םע רעו; בוא .קסד יצ ךיג טיג טלנהו '#יירל קא טיירליג זיא סאוו םדא ק ןייא גוא
 םארו ע^יזאליד ןופ טיג רנ* זיא ץרא ךרל קא טיג גוא תויג#מ ןיא טיג גוא קוס^ קא יקמ

 :םויק קיא ייז ךרוד טאה טלעוו ד
 טראה יגקוא רעצנאג רעד זיא םאור רפ .טקועליג לאעם#ל י5י קפהבי#ו ד טאה אנת
 קרעה טעוו #מנעמ ןייא זא םעך ןיגעוו ןופ 'ךייוו זיא רנקוא םעד ןופ געלמ יעד בוא
 זיא ךייו> סאוו ר^ייוא םעד ןופ גערב סאד קגייב קירא רע לאז זיא טקעיו טיג םאע ךא] ןייא

 :רעיויא'םעד ק*אמ# ראפ לאז גוא
 קק.ןירעיוא עגיד יצ קרעה ןינאמ טיג לא!שמגיעס ןייא טגירעליג קבאה םיניגל ך ןנבר ונת
 ד0]יר9 םגהיג ןיא ט?עךן ראפ טרעוי דעיויא רעל ליירו םעל ןיגעוו ןופ םילמב םיר^ד

 :םירבא 'עלא ןופ
 יי זא ךיז קיאט# טךעיי;קוספ קא טיימ# םע טגאז ייגר לופ קז רך ןועמ# יבר ןיעסש יבר
 טיימ# קוספ ןייא'ךא? נוא.#פג סא־ד קא טולב סאדסוראוו טולב קיק ןיסע טיג טסלאז
 קד ןילגחו סאוו רדניק.ע;ייך וצ בוא ןייז.טוג ירד טעוו םורך טילי! קיק.ןיסג? טיג טסלאז וד
 טולב יליפא ןעט בוא .קגיוא #טא? ןיא טייקדפיאפ טבער םאל ןאמ טסעיו וד זא ריד ךאן
 ךיז זיא םארו רל ןיגעוו טסען ןופסעד ןיא תרואיימ ראפ ןי#ןפנעמ םעדקפ ביילסאלסאיו
 בייל םאל סאוו תוירע גוא למ .ראפ ר־ן רב# ל.:.ק_מ טראפ רע זיא טולב ןיסע וצ קפ #ל1פ
 ק1# זיא תוירע ןופ גוא תוליזנ ןופ ז^לופ ךיזיזיא שאל רד ייז וצ טסוליג ןימיטגעמ םעל ןופ

 :תורדה לב ףוס דב תורוד ע;יי1 וצ גוא רי# הלוז זיא רע זא ןי# ליו ןייא
 אינת
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 ׳י חי א רתב אבב
 תודמעמ

 ׳ • ״ ״ •יי י / 9 1^1 1 * / • 9^ 11^ 9 !•י 1 י1^ 9 11^ ״■י י■* ^ י י■••

 וכתחמ לזרב ה8ףר רמ • םלועב *וארבנ םידוליםי־ובך הךשע
 ילבוס םיבע םישק םימ .ותוא םיבבס םומ השק שא .ועפעפמ

 ור־חש דחפ השק ףוג .ולבוס ףוג ה$ר חור .*ןתרזפמ חור םיז
 ולצמ ,ךתיח • םלבס הש,ל !וקוימו • ותיחבפמ הנש ה^ק !יג .וגיז

 '"ק ףד תוחנמ

_ ••• •• 
* 

 :םמשל ובל ןוכיש ם0

 :חוממ ליצת הקרש רמא
 החנמבו חוחינ סיר השא ףועה חלזעבו םוחינ
 דבלבו טיעממה דראו הברמה דחא זול

 לב .םשאה תרות תאזו .תאטחה תרות תאז ביתכך יאמ קחצי.יבר
 סאיא תרותב קסועה לבוי .תאטח בירקה אא? תאטח תרותב 'קסועה

 :סקא בירקה ולאכ

 אל סאוו הקדצ ןופ !ימס ד זיא םיאג אדו טגאז הדוהי יכל טגירעליג ןינאה ריק אינת
 ןאק וצ טיה טגאחג טא; טאה וזא קוספ י ןיא טיימ# םע יוו חןוא;יל ןענהע^יגטלאמ
 לאזףןיה ןידכ'זא טגעןדא;חא הקל? ךרוד םוראוו הק,ךץ טוט גוא ט3#מ ןייזפכער ןייא
 טנאזיגךאנ טאק הדוהי ינר ךרעיי טקעייננא וצ טנעהא;חא טייקיסכערי;ןייט גוא ןעקוק
 בוא ט־יאה חא נךא3 ןייא־טלעוו רד ףי:א ץראוויג ןיפאז&׳אכ זיא ןינא] עטלאה ייל־ש ןהעצ

 טלאה חא ר^ייפ •דקרו םיא טקאט רעיינ סאד בוא טואה זיא ץזייא .םיא טיי;# וצ ןיןייא 4 44^ ^44 4 4^^ 1 4 ^ ^414 44 4441 4 4^^4 4 44 44 4 ^44 444 44444* ^
 איי1 ןע;ייז גוא יי1 ןיז*ארק םגיקלאוו יד גוא טלאה ןיא רעקאוו .סאל ט^על ראפ רעסאונ
 בוא טלאה חא טניוו רד .יי)טייח?# ראפ טמו רעךנוא טלאה ןעניי] סגיקלאוו ך .לנוס
 םדאה חא דחפ ר־ד .הוג םעל טכעלב 'וצ דסו רד גיא טלאה זיא ףוג רד .לנ1ס םיא'חא ףוג רד
 םיזרא םיא טכאמ ףאל# רך גויא טראה זיא ןידו רד .ידחפ םעך ןאט פא טכאמ ןידו רך בוא
 ןופ וליפא ליצמ חא הקדצ גוא ןינא)ןהעצ עלא ןופ רעקראט# זיא טיוט רעך ני,א .ןעהיצ
 קיספ ןיא טייט# סעי אדו ןינא] ןהעצ עלא ןופ עטכקראמ# םאד זיא םע םאוו טי1ט םעל

 :טי1ט םעז 1ופ לדה ייא הקדצ גוא
 רעייפ ןייא ט;ארביגטאה רענייא סאוו הקיב תלוע ןייא"ייכ ןיראעיג טנאץג חא םע רמאנ
 טאה רעגייא'ןעיו ףועה תלוע ןייא יינ נוא טא} וצ חור תחנ ןייא זיא סאוו רעפפא

 קרה ץיא ייכ גיא טא/וצחור תחג ןייא זיא סאוורעפפא רינייפ ןייאךיויא טיימ# טבאיביג
 ןייא ץא םארו רע$פא רעייפ ןייא ףי1א טייט# טכארביג טא^ן ןאמ םורא ןייא 'סאוו ההנמ
 םאוו רע^ייא׳אייס גיוא טלעמ סאוו רענייא איייס ןי';א; 'וצ ריד סנ? טסוק״טאנ וצ ח׳ור תסג
 :טא'} וצ ץראה ןיי] קיז ץנמ לא] רע זא חא ךריעדד ־ואג טינ קוליס םו# ןייקזיא טרעגימ
 טייס# סעיסאיו העז גוא םיוקטגאזינ טאה יא• ע ק ץעמ# יבר טנירעליג ץבאה רימאינת

 בוא לא ןעקא;רל טי;יי1יינ ץלאוייג טנא;יגטינ חא םע םאוו תונברקה ת#ו5 ץא
 יד וצ הפ ן1ית? ןייא ץנע; טי;לאז ןעק יד; ה־׳י ת ןעקאנ רל ראנ םי,דלא ןעסאנ רל טיג
 רעד ףי־׳א ץך:אה ראפ רעקעג ליפ הלילה ןיא םי^ זא ןיגאז וצ גוא ןיגירק וצ םיסר־־;קי?א
 ץיא ןיי1 בירקמ םיא וצ לא] ןעק זא ץלייהינ טאה 1זא זיא ןעלאנ ןייז סאע רד גוא'טלעוו
 ןייז בירקמ םייא וצ לאז ןעמ זא ןיסייהיג טאה 1זא זיא ןעקא;ןיי] סאוו רעד גוא התנק ןברק
 ץקיוי וצ ה׳יוה קא;־ך דאנ טייט# םורד ףועה תלוע ןייא ץמייסי;טאה רל גוא הטהבא

 :טלעוו רד ףי1אץדנאה ראפ טאנ ןייא רא^ חא סע זא
 תאזכ ר ןופ היות יד זיא סאד טייטזע םע םאור םאד זיא סאוו קלצל ינר טגאזיג טאה רמא
 היית יד.ןיא ק;יע ןיא שאוו רעבילטיא זא קזיירר וצ ם^א ןופ הרות יד זיא םא ד גוא
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 ינש םדי0 תודמעמ א״מ תולזמ•
 -דלבנה ןמ חדבמ תתפו.תמה ןמ תדנמ תוחפ וליפא .דוע?י ם׳רל ןיא םירבאה
 םיעבראו םדרא? :;תאמט קאמממ ץרשה ןס השדעבמ חתפי י י '
 .לוםרקב'הרשע.ע3צא ל?ב הש&למל 1יספ? םישלש.םד*ז? םירבא הנומשו
 תועלצ רשע דדאותילסקב השלשו .ךדי? רה* "דבכראב ה^סס-קישג □ןנש
 .עורזי[ דחא׳קפרסכ כ:גשי • הנקב שנש .עבצא לבב השש .דיה חספב םישלש
 תוילת ־ישע הןומשי .הזמ דראו ה^עו .הזמ דחאו האמ .ףתכ? העבראל
 י .ויבקנבהשמזמ.בללשחת$מ?הששדאוצבהןמממ'י-ש^רבהעשת.הךךש3ש
 ושס'םהילע שלש ןמ? יתמייא .להאבו יאלמבו עגמב אמש? ירחאו דחא ליכ
 :לסא? ןיאמסס םעאזיא^בו עגמב קאמשנ.יוארכ ־ש? םהילע ןיא םאו.יואר?

 . , ה״ס *ץז תדג

 .עלצה תא םיהלא יי ןבה ביתכ רמוא אישנמ ן? ןועמש י?כ םושמ שיקל שיר
 .ןושארה סךא לצא האיבהל הוחל אוה ךורב שודקה העלקש דמלמ

 :אתי£ אתעלקל ןידוק םלה י?ר?? ןיש
 : ׳א םוי דסממב רד־סס אוה• וסכ תושקבה רנ ׳יטו ןסה תמרמו תודבדח תרשע םירמואי

 יל לחמתו יעשפ ל? לע יל ־ופכתש יתובא דדלאו דכלא ה ךינפלמ ןוצל יהי׳
 יתשק יתלבצ יתעשפו יתדע יתאטר ךל.יתמושמ ובל יב .יתונוע לב לע יי
 דדלאו יהלא ״ אנא .יל ,ךוש *<ל}םיבוטה ך^מסי ךיתוצמס ;יתוםו'.ףרע
 חא םאו ו רע$ילטיא גוא תאטח ןכלקיןי'א ןעועג בירקס טא,5 ־ק יוו ךיילג חא תא£ח ןופ

 :ם$א ן3רקי ןייא קהיג בירקמיטאזד רע יוו ךיילנ יחא םז?א ןופ ה7'ת ייל ץא פס1ע
 ר^א רעל אייס'רעגייכ גוא ץלעדא בוא ט׳יילפ אל חא יד ףיוא סאוו םידנא ע״א םירבאה
 ןופ קסיר;;פא חא ־ולא רעל אייס גוא ןינילע י1עלא ןופ ץ־ןאווינ ץסיוינ£א זיא
 ןיי1 בוא ןיי1 םיורנ לא;דלא ןייא ליפ יוו ןילאווי;טגאזיג טינ רעי# ,ייק_ייז ייכ זיא תס ןייא
 חא חט ןייא ןיפ רנא ץיא ןעיו .ןי#טנעט ןייא ץל אמטה ןע^אק,לא; רע זא חא רועי#
 ןייא איוו רענעלק וליפא זיא !יחינ ןייא ןופ רלא ץיא ןעע גוא חצ ןייא ןופ רענעלפ וליפא
 טראןנ איד קניי] ח;ילןייא ןופ רענעלק וליפא חא ץר# ץיא ןופ ר$א ןייא ןעוו בוא תל1
 ייכ ןיד;אה ראפ ז־א םיר;א גיצרעכ נוא 'טכא טיט טרעד;וה אייוו* :האמוט ר* יי] אעטמ
 הע;ניםקילטיא ץא םקע; .סיפ יל ןופ ןילאכ יד ץא םירבא גיהייכל '•ר?ז ןייא ץ#^נעם ןייא
 איירד .טכיד ןיא רענייא.אינק רד ןיא ף;ים.ליקנע# םעל ץא ייוו* .ליטלוק םעל ןיא 'ןהע*
 .טנעה יליןופ ץלא ■ג ך ןיא גיסיירד .ןיפיל ףל3] • טכיל םעל ןופ רעכעה זיא סאה םעד ץא
 טנאה איד ןופ ץלאב םוצ ר$וחמ חא סאע ןייכ םעל ץא ייווצ .רענגיפ ץכילמיא ןיא םקע!
 םעל ץא ריפ בוא םורא םעד ץא רענייא .םורא םעל ןופ דילג ןיטסלעטיט םער 'ןיא ייונצ גוא
 .טייז רערעדנא רד ןופ סחיא טיט טרעלנוה גוא טיי1 ץיא ןופ סניייא טיט טרעד;וה .לייסקא
 םעד״ןיא סקעז .זדלאס ץא םכא .5אןנץא ןייג .הלו# ר* ןיא זיאסאוו תוילוח ןהעצטבאנוא
 רבילטיא בוא םיבק;.ענייז ןיא ףניפ גוא .טסורכ יל ןעמ טנייססאל ץצלאה םעד ןופליםמל#
 רדא םיא טנארט רע זא רע־זא םיא ץא ןא טריר #טנעט'ןייא זא אממס חא ירוזאכ *יבא
 זא טייצ רעל ץא *יא; םאל חא ןעוו.טלעצינןייא ןיא יפא םעל טיט זיא ש׳טנעס ןייא ןעזו
 יל היוא אל טינ חא םע זא רע־בא יואל חא סננ יו 1זא #יילפ ןידנאס *אפ יי1 ףיזא ןיא םע
 טי; ענייז גוא ןינארט טיט גוא קליל ןא טיס אסטס יי] ןע;יי1 יואר זיא םע איוו 1זא שייילט

 :טלעי^ינ ןופ ,ראטוט 'אד אסטמ .
 ןרעטלע ענייס ץפ טאנ רד גוא טאגןייס טאנ ריל ראפ וצ !ופיןיליוורד ןיד לאז םע זי*י יהי
 איוא ןיד לה1ם ריס וצ טסלאז גוא םינטשפ ע;ייט עלא ףיוא ןיבעג ראפ רימ טסלאז וד זא
 אייס ט^ידניץנ ךיא יאה ריל וצ .טייקדליוו עגייס ליפ ןעניד אייז םוראוו ד^יז ענייט עלא
 ץמא ץיס טכאסינ טראה באה גוא ץרעלנא םעל ןאטינ ץטכעלז^ באל ך'א.דייהכ ייס ג;
 ריס ייכ זיא בוא םיז^^ס עמיג ע^יד ןופ גוא תזצמ עניי1 ןופ טךעק;נ פא בא^ ךיא בוא

 טינ וס
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 ינש םויל תודמעמ
 ידוח• • ימסל *ל םא ךנעמל השעי .ךיגכל המלש הכושתכ יגלכק יתוכ*!
 רשא .בל לכב :ןילא םיכשה ק ה:ה*1 .חורחוקגמו תואיגש? ימע יסכישת
 ימ? ינלדתש יתובא יהלאו דול* י ךיגכלמ ןוצר •הי :רוע ר?ןת אל טראזןהל
 אלו .יבואכמ תאו יתוכמ תא א§רתו יד;ישעמ ןנובלו .,ךנוצו ׳דמ לבמי עלה
 ישועסי לקאר;ןמ היהאו. .ילובגב רכשו דוש אל) .יתיבכ הןכעזו יכ? עמשל

 לכבו השעא ־ישא לכב לכשא ןעמל ךינפלמ בוט לבש יגליכשחו • ל1גוצך
 .םולש לא םולשמ ינאדיתו .ףילא יגבסאת רשא םויה דע םש הנ?א ־שא
 הבישקה יגירא התלכ ךדא הע?ש יניא .יאזו לב יניע?!ךיניעב ישיו !ס א?סאן
 העמש יניא :ך?ע לעו ךךיע לע ארן>ג ךמש יב יתלא ךנעמל רחאת לא השענ
 עמוש החא י? יתלפת עסשי ;יענחת לוקל תובשק. ףיעא העדות ילשב

 :הלכת עסי8י זוחא ךחב :ה§ לכ תלכת
 : הלבקה ךרד ל* םויח תריצי ן •עס תרחא העקב

 ןתחו םיעותה !מ ונלדבה! • ונתרבח לכלו המשאו ןועו אטס לבס לאלש־.תיב
 םיביר ךימ׳ר־ויו .םנהיג לש העדמ וגלדתו ךינבל םידמועה ןיב םיכלהמ ינל
 םלדת תויד)ירכועו םימנ יכלוהו .ם;ס תפיטשמ לארשי.ךמע לבלו ונלדח
 תורדגבו יגא ךתא םעב רבעה יכ ביתכיב םימ תלבשמי ם; לש ליסיהנמ
 לכלו ונלדתי .ךב רעבת אל'הבהל־ הנתיאל שא מן ךלת י? ךופטש;אל
 ןיט אייז ןירעטל^ ע;ייה ןיפ טא; רך :וא טא;ןייה טא; ךיד טע.? ךיא .ןעדוי;טבאי; טי;
 ןא$ טי;טוקלימ יד בי1א ץדעוו ט;ייך ןופ איט :וא ריד ראפ ה;ו#ת ע?;א;ןייא טיהלבקה
 אומ ףיא םאו; תורבג; יד ןופ'ךיה גי;ייכ בוא הרו#ת קיה קא גיליוואב :וא קגעוי ט;ייס ןיפ
 יצ .ד?ו#ת ןעומ םאו; עגיזאד יד ןיפ קי] לאז ךיא :וא.דנך ע;ע;רא? ראפ ד ןופ :וא :##3
 • תוי־סגן ע־עקד וצ ןעקךידיג טי;רעה וטסוט םעל ךרוד סאו; ןי*ךאה ןד^ג םעד טיה רך
 יד זא ןירעהלע עגייס ןופ טא; דל :וא טאנ ןייה טא) דיל ראפ וצ ןופ ןיליוו רך ןיי1 לא)ם\
 םסלא)בוא #ע;עג:יווצאכ גוא תור? עלא ןופ גוא ע>ל רי£ םעל ןופ ןיי1 ליצס ?ה טסלא;
 מא'גאמייוו עקרכ :וא 'ת1כס ע;ייס קלייס טסלאז גוא מ;עה ע;י־ס ןיפ קרעו)ד קהייכ3 ןא

 #;עבער3 קי^טי;גוא בוט# ןייה ץא ייר#י;'ןייק_גוא קייטי;קיק.קדעוו טרעה•; טי;לא>
 קיל קןימ סאו)ך ןופ גוא ריד רפ ךד קמכראפ סאוו יד ןופ ןיי] לאז ךיא נוא קראסי;ןייה ן־ א
 ץקלק ?ז לא)ךיא זא יך3 ריד רפ ןופ לב# קהונ ןייא טיס ק;אס גולק ךיה ט£א) :וא ן1צל
 םעל זייב קרעמ ןיס ףיז לעיו ךיא םאו; רעט־וע עלא קא :וא ןאה לעיי ריא סאוו קבא] עלא ןיא
 ם1ל# וצ םול# ןופ ןעהיצסיוא ךיה טבעוו וד :וא דיל וצ ןעלטאז קיא ךיה טבעע וד םאוו באה
 :ר־ס ןהעז סאו)ע;א קפ ןיביויא ד ןיא גוא קע1א ע;יך קא דא;י; :וא ןס ן;יפי;לאן ךיא :וא
 ןירעהל^ עגייה ןיפ טא; :וא טא; ןייס טא;רד ראפ וצ ןופ ןילתו דל קד לאן סע" חיי ד־ק
 פא רסאוו עה#ר?י1א יד טבאל :וא טלעוו ןייל קא רקטלעווי; קיא בוא עלא ןופ ראה רל
 2א ז;וא וטקלאז תובההר ליפ ע;ייך טיה וזא .באז; קגיזאד םעך ןיא לוט# ןיד וצ טיי#ו>
 יד :וא ■זיזה? 'אייס נ^ב אייס ד;יז יילד? עלא ןופ לאר#י קלא? ןדנא)ןיד יצ גיא ןדיי#
 םבלא)גוא רד ראפ ךיז 'ןעייס רך םאו; 'ד ןי#תוצ ןיי1 ןילאז דיה זא ז;וא יצ קבע;טסלאן
 ץיי1 ילדמ זגיא יטסלא) תונהסל ליפ ע;יד טיה נוא םגהי;ןיפ קד םעך ןופ קי] ליימ ז;וא
 םיבנ ך התא ן3)יי;סאו)יד :ואיר^או!ןופ אוצייל? ראפ קפ לאל#י קלא? קיל יא;יצ :וא
 ןופ ־י)ייו םערוט# םעל ןופ קד ליצה ד יטסלאז קבייס יל ףיוא רע;יא ןי־ואק סאוו ד גוא
 קרא? ד?יא טסעוו וד זא קוס? קא טייט# םע יוו וזא ר?אע םאר^# םעל ןופ :וא סל םעד
 *4יד זא ־יד טיה ךיא ק3 ןיבייט ד רע?יא טסרא? יד זא .ייא רד טמ ךיא ןיב רעסאיי קא

 ןילאז
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 ללב? לאר&ד דקע ל?ו ונזונאו הש?דו קזהסי םדד רעסה לאושל תי? ךמע

 :הלכת עעוש התא ךורב י הפ לכ תלפה עסי2י התא יב .0יו?ךר!ל

 ישילש םויל תודמעמ
 יהיו השבדו הארתו דחא םוק? לא םימשה תחתמ םומה ווק;.םיהלא ־ןמ^ף
 םיהלא ארב םיק!ארק,םמה הנקטלו ץרא םיהלא ארקי :קי •
 ירפ ה%^ע י־!פ ץצ ערז עךמ בשע אשד ץראה אש־!ת םיהלא רסאר :בוט י?
 עד ערזט בשע אשד ץראה אצותו :ק דלי ץראה לע וב וערז רשא ונימל
 בלע י,ליו :בוט י? טיהלא אדו והנימל וב ועדי ־שא ר? השע ץען והנימל

 ישילש םוי רקביהל ,
 ןגלה תא םבל ,דלש יננה ומעל ־שאר ,יי ןער :ומע לע למחד 1ןךאל : אנקיו
 תאו :םלוגב הפ־ץר דוע םכחא !סא אלו ץוא םתעבשו רהצלהו שוריתהו ־י ־1 ־
 ינמ־דקה םדו לא וינפ תא ,דמעשו הל? ץרא לא ויתחדהו םכילעו? קיחרא ינופצה
 יאךית לא :תושעל לרעל יכ ותנחצ לעתו ושאב הלעו ןורחאה םדדלאופסו
 גוא ט;על3 ראפ ץרעוו טיג וטסעוו רעייפ ןיא ןד טסעוו וד זא ןיציילפ ראפ טי;ךד ןילא]
 סלא$ ןייד רא; וצ גוא ןייז לי?ס ז;וא טסלאזנוא .רד ןיא ןענעל3 טי; טעוו םאלפ ןייא
 בוא ריס גיא הזע$:רך ףיו־א ןידא$ ןייא ןופ בוא םי םעל ןופ ט;יווםעלומ# םעך ןופ לאל1ןך

 :טייקמיואב רעך ןיד ןיפ ללפ ץא ץי1 ןילא] לאר^י קלא־נ ץינ ראג
 רעז?נוא ןע;ד םאו] רעוןאונ ד ןעלםאז ןייא ויז ץלא1 יי1 טנאזיג טא] טאה ם ילא ך£אין
 *א :1זא ןעווי;זיא םע נוא יד ץרעוו ןעהעזי;לאז םע טרא ןייא יצ ליסיה םעד
 רע טא.ך רעטאוו םעל ןופ ג;ולקא1 ץיא םעל וצ גוא דרע ה^;י רך וצ ןיפורי; טא<ד טאל
 ןייא ץא רא] רע$או_ו איד טליסאת;ץיא טאה אוה ךור} טא] ע#מאח גוא ץנןייט ןיפורי;
 םעט רך לייוו ץכייט ץז^ל םעל טיסץפוריג ןא טלא(}רע טא£וםונ;קוא ם:רל ןיא םאדטר^
 ןזלעזיג טאל טאנ נוא .ךיילנ רעמ־וע עלא ףי1א טי;ן;ייז ם:םענעעיא םעל ןופ ם׳יפ יד ןרפ
 ננוסהאונאע ץיא טיט טקעדאכ ןיועוו לאז דרע איד טגאץג טא;טא!ל :טוג זיא םע זא
 0^א ןעד ןעםא1 ד ץפ ןע;עק לאז ןעט זא ןעקאן ןענירל ןיסקאוו לאז םע םאו;ץכעטיירמ
 לאז יר9 יד • ץילמ יי3 ד יינ ץ3אה םעט ןייא לאז םי1ב םעד ןופ םעט רד .טרא רעל^גא
 טעדי; ייז.ןיפ טאה ןעט סאו; ןעווי; ןע;ד ךאלדנערעקי יל 1זא יוו ךא;ןיט ןייז ךא;ץסקאו]
 ץטעטיירק:•גגוסקאווא? ץיא ץגיוציג םי1א טאה דרע יד :ןעוץג 1זא חא םע גוא דרע רדףי1א
 ףי1א ןעייג ןעטאזאיד ןיפסעאק;;טאה ןעט סאוו ןע$אז ןעערד ןיסקאויינטאה סעסאו;
 ץלילטיא ףי1א סאו;רעטי^ב גיא .ךא;ץה רעייז ךא;ןיטק;או!לאז םע גוא .טרא רעל;א;א
 ןעווי;'ןע;דךאלךנערעק,אך איוו ךא;ןיט רעייז ךא; תורפ עללעזא ץסקאוניג טאול םיוב
 טץ3א ןעווינ זיא םע :טונ זיא םע זא ןהעחנ טאה טא;בוא .טעייחנ ד ץפ טא<ד ןעט םאו;

 :גאט רעטירל רעל ןימאט ןעומ;זיא םע גוא
 .ד;אל ןייז וצ ןעזןוק טי;לאז רע זא קרע^ייס םד ץא ןעוו;ה־עךמ טאוד טא;גוא יי אנקר
 סאוו יד יצ טרעפטגעינ טאל טאנ גוא :קלא§> ןד ףי1א טסילאכ רל ךד טאה גוא
 ץיאק״סאל ךייא וצ ץקי# לערו ךיא קלאפ ןד וצ טנא;י;טאא בוא םיא וצ ןעידוי;ץפאה
 רערעט ךייא לעיי ךיא גוא .םיא ץפ ץי!טאז טעוויריא בוא לייא םעל נוא׳ןייונ םעל גוא
 רערעס ךייא ןילעוי איי1 רעןכלעפ ד ץטיווצ ג;ורעטםעל ןייא ןייז טלא] ריא זא ןיינע;טי;
 טיי1 ץפ^ ץפ טטיק רע סאע קירעז^ייה םעל נ'וא :טי;טי1ר? ץיק.טאה ריא זא ןי;אז טי;

 דנאל טןץוו.ןייא 'וצ ץסיויטע ראפ םיא לערו ךיא גוא ךייא ץפ ץרעטיינ רד טא;ךיא לעון
 לערו יין ץפ לייט ץיא רס1ל3 קירע^ייה םעד ןופ םי;פ ןיי] . ץרנ§ רע טעוו ןיטראל גוא
 ע;ירע3ימ אד ןעט ט;ייס סאך ף1ם ץיז בוא טיי1 חרקכ ןופ זיא םאו; םי/םעך וצ ץמיז^ ךיא
 ק^אש^י;ןד ןיי; ףיוא טעע הע נוא טיי] ברע© ץפ חא סאו;םי סעל וצ ץיפי# ךיא לערל

 ןופ
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 תואנואשדיכ דש תומהב וארית לא :תושעל ;י ליך#ז י? יחמשו יליג המדא
 ם?יהל.א י.יב ־המשל וליג ןוד ינכו :םליח ונת;ןפמ הנאת וירפ אש;ץע יב ־םדמ
 :ןושאךב שוקלמו הרוכ םש; םבל דרור ,ךרדצל .דרומה תא םבל ןת;יב
 ש;ש,ד תא םכל יתמלשו :־יתצר שורית םיבקיה וקישהו רב תונרגר ואלמו

 יתחלש רשא לודגה יליה שזעוו לישחהו קלדו הבראה לכא

 םלועל'ימע וישב:.אלו ב״פ שילהח

 לכ וטומ:וכלהתי.הקשחב וניב:אלו ועךי/אל :וליצה םיעשר די?*ןויבאל לר
 דחאבו ןותמת םדאכ ןבא :םבלב ןוילע י;בו םתא םיהלא יתרמא'יעז :ץרא יךםומ

 ^?י1ר^י;טה קחעשייה רדםוראוו ןורג רלביא ןיד ןיי; ףיוא טעו; םע גוא קירע^י
 הקי.ש^ו טסעוו ת בי1א לאלשי ץרא וד טינ ףיז טכראפ :לארשי ץרא ןיא שטכעל# ןאט 'וצ
 זו1ט!ל^ ריא טינ ךייא טבואפ :ףליה ןייא ןא ט וצ טסייר;יג טאה טא}םוראעךיז אייכפ ןאמ
 סתך דבךט םע־ן ןופ ג;ו:ואוו יד זארג טיט טקעלאב ןילאו;ןעעי] יי] םוראוו דלע^ג םעל ןופ
 בוא םדנ קגייפ רד .תורפ ע;יע ןינארטינ טאה םיוב רד םוראוו ןיסע וצ ןיבאה ריא טעוו
 ר^ייא טיט ךייא טיירפ ץויצ ןופ רדניק.ריא גוא :טטאלה רעייז מינעגיג ןינאה שאט# ןייע רד
 טלא[ ריא זא ךייא ןענןעל םאו; םיאיבנ איד ןיביענינ ךייא וצ טאל רע םוראוו גאז שימאג
 .זינער ךייא וצ ןי ךעד י;ןינא:; טעע טא;נ־וא ןיבאט טכעךיג ךייא לאז רע ילכ ןאט״הבוטית
 ץלעוו םך}יי# יד הא :!ןינ זיא םל שד1ה ןיט#ל} םעל ןיא יגער טעפש גוא קגער אירפ
 ךיא גוא :לייא ןופ גוא ןייע ןופ ןיז^יור ץלעו ו םרעטלע(־2 יד גוא ןילאש טיט ןירעע טליפ רד
 ךייא יי3 ןיסע;י;ףיוא ןיבא* קקמע*ייה ינימ ריפ ד שאיי ןילא;יד ךייא יצ ןילאצאנ לעי}
 טא* רע שאוו ךייא ןיא טן?יזעינ 3א* ךיא שאו;קירעקייה רד זיא סאל ליח שיו רג ןייט גיא
 ריא גוא ןיי1 טא] טעוו ריאי בוא ןיבנ} טעוו ריא נ וא .ןל אצ א נ ךייא ךיא לעי; ןי;עניג ףיוא
 גוא ץלעלנואוו ראט ןאזעינ ךייא טיט טא[ז ך7 םאע טא}ר}ייא ןופ ןמא} םעל ןיני,ל טעע
 ןוב ךיא זא קהייי טעיו ריא גוא :גינייא זינ קרעיי טטע$ ראפ טי;טעוו לאלשי קלא$ ןייש

 :רע;ייא ךא; אל טינ זיא םע בוא טא} רעייאיןינ ךיא גוא לאלשי יל ןישייווץ
 :ב*ם לימיסאק ם־להת ןיא ,דמ םגיפיג ףסאל רומזמ ןי* שם־ים םארי

 0 ןופ ךרה ך ףי1א לארשי יד ןיטייר טנאיי;טאה איה ךורל1 טא}ץ־״ י״נכ לע והביכרי
 דלע״ג םעד ןופ טנורפ יד ןיט}'טכאסי;םיא טאה בוא .לאלשל ץלא זיא שאל דרע
 ןי*א ןופ קינאזד קניי[ טנאסינ םייא טאל נוא לארשי ץרא ןופ תור§ איל ןע$טגייט שאל
 איך ןופ ךליט יד גוא רעך;יך יך ןופ רעטופ יד :ןייטש ןיטראמ ץיא ןופ לייא גוא ןייט#
 םירק] ךיוא בוא ן#ב 'ויפ 'ןעניי!םאור רדיוו יד גוא .ףאצ/ יד ןופ טייקשעפ םעל טיט ףא^
 גוא ןחינ יד ןופ טייקטעפ סאל יוו טעפ וזא ןע}יי1 םאוןןיצייוו עטעפ ייד טיט ןיניצ יד ןיפ
 ןייא טליפינ םעל ;יא טאה רע בוא ןעק״נירמ טכאמינ םיא רע טאה יניוירז}ןיהו לפ ט1:א]
 ןע;יי1 איי!זא ןורז^י ןיפורינ ןא ןירעוו־ יי] סאוו לארשי יד זא :ןייע ;ישונ ץגאנ ןופ ם*ט
 טטינ אוד טעפ ןיראווינ טבינ ת .טא}ן^ז :עודיב דל1מ יי] ץנאק ןיראייי;ךייר גוא טעק

 זידאוויכ
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 םורעש *6 וא? ברקמ םישדד םועדי אל םיהלא תלא •יל םדשל יחבזל

 :ךל^לאחכשתנישתךךל;דוצ :סכיזרבא די*"*"■•
 .יסיגמ חבזמ ;שירמ יט .קרוז יס םהוש יס ישימו ואב הנממה םהל ךמא
 יח^.לגרהו'.שארה .שבכל םירבא הלעמ ימ .הרונמה תא ןשריק ימ
 .קתמו •תל&דו םיברקה .תונפדה יתשו • הרגהו השת .ל}רהו ץק,יע׳ד • סחיה

 ת?שלס הלס יל ואיבהו ואצ .םהל רמא :ןה רמוא אוה) .ןזוכח? אתש דע
 תובשל עבראו .תיברעמ תינופצ עוצקמב התדר םיאלטה תבשל ירהו םיאלטה
 תיב תבשל'תחאו .תומתוחה תבשל תמאו ! םיאלטה תבשל תחא .םש ויה

 .םילכה תבשלל וסמנ י :םינפה םחל ה? !ישוע ייהש הבשל תחאו .דסומה

 תיב .וירחא ןיכלוה םירבאב וכיש יסו • םלחבטמה תיבל ךלוהו.וכשמ רמתב
 זךא לש םיעברו .ןיס};ילומע העמש וילעןיחביס לש ונופצל היה םיחבטמה
 לבל וי.ל םירוס השלשו .םהב םיעובק ודד לזרב לש תואלקנואן .ןהיבג לע
 יס :םידומעה ןיבש שוש לש תונהלש לע ןיטישפסו !ילוח ןהבש .י רדאו דהא
 ינטה .םךי,ב םילכ העבראו ןימידקס ויה הרונמהו ימינפה סביס זישדב הבזש

 .יצחו ם:בק קיןחס בקז לש לחג בקרתל המחי;טה .'תוהתפס ינשו' .זובלו
 יחשה תמאל דרוי דחאי.ויה תוחתפמ י;שו .בהז לש לח? ןותקל הסור זובה]
 לחנה רעשל ול ויה ןישפש? ינשו ינופצה שפשפל א אב :ןויב חתופ ד!ראן
 שרפמ אוה וילעו .םלועמים־דא וב םנבנ *6 םחלבש .םורדב דחאו ןופצב דהא

 אבי אל שיאו.חת?;אל הדלי.רונמ !ךזהרעשה ;;יילא רמאיו.לאקזסי,יחי לע
 שפשפה תא חתפו חתפסה תא לטנ .רוגס היהו יוב אב לארשי.ד־ולא ;י יב וב
 רעשל עינה .לודגה רעשל עיגמ אתש דע לכיהה לא אתה'ןמו אתל סנכנ
 דע טחושה טחוש היה אל וחתפו תוחתופה תאו רגנה תא ריבעה'.לודגה
 -דתפגש לודגה רעשי לוק ןיעמוש ויה וחיליס תתפינש לחנה רעש לוק עמושש
 ןיטקי ןב השעש ץעה לוק קעמוש ויה והידימ •הפרגמה לוק ןיעמוש ויה וחירימ
 .לילהה לוק !יעמוש ויה וחףיס.זחכ יניבג לוק קעמוש ויה תיךיס .רויסל ינכומ
 קעמויש ויה חיריםתישה לוק ןיעסוש ויה תחיס.לצלצה לוק ןיעמוש ודד וחירימ
 םש׳ל תא ריכזמ אוהש העש? ליד? ןהכי לש לוק ףא םירמוא שרי .רפושה לוק
 יאלנר !ב רזעלא יבלירסאתדטקה םוטפ חחקהי־וט ויה'תףימ.םח;פבה םויב
 ןזאל רע טאה נ־יא ץלאםזןי ליש טיט טןכעךי4 וצ ןיואווי;ז יא ץך.>,ך (יך .בא־רג ,יראווי;
 טאיל סאו;טא;ןיקךאטז^ סעד ןעומ;ה;;ם טאה :־יא ןישאשיאכ םיא טא4ד סאוו טא; םגח
 מידויוו?* טיס גוא רע$ע;על?ערש טיה ט;יראצ רד םיא-^ ־־"־־-
 אל טי;זיא יי!ןי.א □אלםידעיאוצ טכעעיי;ןיכאה יד:טנ
 ןע;יי1 יד סאו;רע^ע; ^ייג .טנאק;;טינ איי!טא.־;ןע; םאוו רעמע;ע;לעזא תלוכי ןיימ
 טי;יד ראש ןי •ג אל גזא טנידיג טי;יד ץינאל ןיהעעלע ער*ייא םאו; ;יראו;ד טקאעי;טםיר3ן
 אוד גוא ןיסע; ראש וטסאןר ןע;יווי; טקאסי;ויד טאק 0.0; רעשע^איג םך :'טאסי;א^מ

 :ןיפאשאב ףד טאה סאוו טא;םעד י*:ע;ראש ט^אל
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 .רכז# ימ תדפקה םוטפ הידפ תושטעתמ ויהו רוכמ רהב אב^תיכל ויה םדע
 .וכותל ןתונו ןמוח הדה וינעל וחינהו ינטה תא למ;ו םענ ימינפה חיזמ ןוש־וכ
 םנבנ הרונמה ןושדע הנזש יט :אער וחינהו וכותל ראשה תא ד3כ הנורחאבו
 .ןמיקמב ;יקלח ולא תא חינמו ראשה תא ןשדמתוקלודתויחךזמ תחנ יתש אעמו
 ןבאו '.ראשה תא ןשלמ 1? ־סא] חילחה ןמ ןקרדסי ןנשל? ■ יבבש ןאצמ
 .תחנה תא ביממי ימוע ןתכה הילעש תולעמ שלש ׳יבו הרוגממ יעל התדל

 :אצד ה:נש הלעמ לע זובה חא חינהו
 חממ ולקלקשמ • םלועה דע םירמוא ייה שדקמכ ויהש תטע ימתוח לכ
 •םלועה דעו םלועה ןמ םירמוא ודד# וניקתה דחא אלא םלוע ןיא ורסאל ־
 ת במ אב זעב הנהו רמאנש םשב ורבח םולש תא לאוש םדא אהלש וניקתה]
 :ליההרובג ףטע :י דמואו־:י:.7ןברבן ול ורמאיו םקמע :,םירצוקל רמאיו םדל
 ןתנ יבר .ףתרות ורמה לל תושעל תערמואו :ךמא הנקז יב י יבה לאו רמוא]
 תעשב ימוא ןקזה לל,ד א:ער :לל תושעל תע םושמ ךתרות ור&ד רמוא
 וילע הביבח הריתהש רח היאר םא .סנב ןירזפמה תעש? • 15 ןיסנבטס
 וילע העיבח הרותה ןיאש רוד היאר םאו .דוע עונו,רזפמ של.רסאנש . 18

 :ךתרות ורפה לל תשעל תע רמאנש • םגב
 םנאזיג שדקמה תד ץא ייז טאה ןעמ זא הרש# ה;ומש רד ןווג ת־וכריג ף1ס ע?# ינתיח %

 יד זא בוא .'הןר5 רענילטיא ףוס ט;א;יג יי1 ןדאה וזא'גוא םלועה יע טגאק; יי!ןדאה
 זא טגאץג דאה נוא ןד־ואך ראפ ,דאה םיתסה תנחת ןיא טינ ןדי סאויו רעניולנםוא

 ן4א| לאז ןעמ זא ןעוריג ןקתמ ןיד תד ןיי1 טימאו" טהטלעוו ןייארא:א? טינ רעמ ז יא 0ןן
 ןיא סע זא ןיזיףו וצ ,(םלועה דעו ם?ועס ןמ ל<א;שי יהלא ס התא ךוריס תדריג עלא ףוס
 זא קוריכ קתמ איל ןדאס ךא;גוא .א^ה סלו־ע טימ הזה ם?1ע ןימלעוו יי1יצ ןילנאה ראפ
 דגן זא טינ גאן ךיא גוא ןעמאנ םטא;טימ רקס ןייז ןופ ם1לןק םעל ןינערק לאז שט;ע9 ןייא
 םהל תד ץי£ :עמיקיכ זיא זעוב קו0$ ;יא טיישש סע םוראוו ןמאנ סמא; חדמ טימ רך זיא
 ק$א;םמא; ט;א9 רך ךאן רע טאד ךייא טיט זיא טאנ רעקינ^ יד וצ טגאןיג טאה :וא
 ט;>9 יעד ךי1א'ךא־ן יי1 ;יבאה ןישמנענ ךיל לא ן טא;מ;אזיג םיא ץבאה איי1 גוא יי1 וצ
 טאנ ןועדג וצ טגאץנ טאה ך א לס רך םאוו טיימש קוספ ןייא ךא;נוא .םיא וצ קזיא;םטא;
 וד טיימש קוספ ןייא ךא;נואיליס םעל ןופ רעק.ראטשיןייא טניב וד סאוו ריד טימ ןיד לאו

 טאק רעמינש יד וצ זעמא; שטא;טנאמ רך'ט *ה זעוב סאוו םאך זא ;ינאז טינ טילא}
 הס-וא ־ יד.ןופ םינקז יד ןופ טנידעלינ פא סא־ן טא,ד רע טועייג ןאמיג טרענלעז ךיז ןופ ם'אך
 תע םיימש קיספא ךאננוא .ןיד וצ ךס1כ ךין םאוו םיפע ףיוא טאה ינ רע טאיןר םורל לארזקי

 טרעק ר© !;אמשינ טלאוו קוספ רך יוו ךיילנ קי0$ םעך ןעווינשרופמ ן(י; דכ טאה ׳וגו ת4עעל
 ן1צר ןיי1 טא;וצ אמילאז ןעמ זא טייצ ןייא'1זא ץיגעווןופ הרוח ןיד ;עמ טועמש רפ לאן> ןייא
 ןוצי סמ אג ךיוא סד זיא ןמא; סמא;טיס םולש םר^ס םעד טגערפ רע;ייא זא ךי1א1זא בוא
 ר1ד םעך'ןופ םימגר יל זא טייצ רן ץא,טגאץג ט.י'ה ןק$ב לזה ט;ירעליג ץבאה רימ אינת
 ראפ ומכלא)םידימלת קיק וצ ןע;ךעל ןימאכ טינ איז ןיליוו בוא הר;ת ד ןייא ןעימא]
 *יד זא טייצ רל ןיא רעבא םידימלת וצ ק;רעל ןינאמ איז טמלאן גוא הך1ה ןייד 'ןימיילפ^
 גוא הלות ןייב ןעלמאז ןייא וטמלאן םידימלת יצ הך1ת ןע;רע^'ןינאמ רוד םעל ןופ םיממ
 הרות ד םאוו רוד ןייא טסהעז 'וד ביוא גוא'.םילימבו ןייק״וצ ןע;רעל ןינאמ טינ איז ט;לאן
 םילימלת וצ ןע;ךעל ץכאמ איז טהלא;גוא ןימירפיש ראפ איז וטגלאז טקילמ םיא ףיוא זיא
 ךא; טרעוו סע נוא טיי^יש יפ סאוו רע^ייא ןידנאה ראפ זיא םן;קוס-י ץא טיימש סג$ סיראמ
 זממלא;םדילינ טינ םיאי וןיוא זיא הלית יל טאוו ירוד ןייא ט^הע;וד ביוא גוא .טרעקינ םיא ייב
 םגן'קוס$ א טיימש םע םוראוו ץ לב קק.וצין;;ייךן טינ יזסמלאז גוא הרות ך ןעלמא1ןייא
 זיד ןדעזןזש ראפ לאז קמ זא טא;ר־ך וצ ןאמ רעהיג ןעמ זיא ןידנאה ראפ טייצ ןייא זיא

762 



 ישילש םויל תדדסעס ינמ , ^
 רמוא -דס ךכו •הידוחל וי^ע וך:ית2>זןםםו חלתשמה ריעש לעאול אר
 א4 ךגכ םשיכ א}א :לאישיתיב ךמע ףינ?ל ועש$ ווע *סח ש&יה א;א
 לארשי תי3 ךמע דןי$ל ועשפשו רעשו ואטחש םיעשפלו תונועלו םיא־ןחל
 ליכמ םכתא רהטל םכילע ר§כי המכ םויב יכ ךדבע השט תרותב בותביז■
 תא ןיעמיש ייחשב החןעב םידכועס םעהו םיעדכהו :ורהטת " ינבל םכלראטזד
 לע םילפונן םףחתשמי םיעךוכ ויה לודג 'ן3כ יפמ אצוי אוהש שךנמיה םשה•

 ־ :דעו םלועל ותוכלמ׳דוב? ם?י ךורב םייטואו םכיג? ני , ״,־
 .םוילש ועוע? ןישלרו ןילאוש ויחולש לאך^׳.ל ם$ ן,רת הטימ ןנבר ונת

 :גורע גח תטלק .תלצעב תרצע תוכלס .הטעב חש ע תטל,ל *
 , ,,11 ,ח״ס ׳דזתסני ם־שנ ררו^
 לע רמוא אק,ורב ןע ןנחוי יער .המיאה אל לעא היכרי התפ לעהוצ? שיא,ד
 :וברו ורפ םיהלא םהל דנאי1 םיהלא םרא ךרביו רסוא אוה םהי# מ ; ;״
 העבשה ןיאמי דמלמ .לארשי. ימל* תובער ״העוש ־סאי החנבו ןןבר ונת•
 לאר^י וי-יש יניי • לארשע תובעו יתשו םיפלא יגשס תוחפ לע ,דדטי ׳
 םחונ היש אעעג היב־מ הירפב קסע אל הזו .דחא ־םח תובבר יתשו םיפלא י;ש
 .התימ ביס רזעילא יבב םושמ רמוא ןת איא :לאישימ קלתהתש הניכשל•
 םירמוא םרסא .ותמ אל םינב םהל ויק םא אה .םהל ץ,ך אל םינלו דנ^ש
 :ןדעוו הזוגס ט׳}לא;הדימ יל ילנ םע;ייק.וצ ןע;רעל ץבאה טינ איז לאז ןעק מא הרומ-
 גיא ל1א]עי טקיש ראפ טלעו.ו םע םאוו עלעק;צ םעל ט מוקי; ייא לייע ןדכ רך זא יל אב
 וזא בוא ןעומ הדנת? ףיז שאה גוא םיא ףיוא ןעיויג ךשיס ש;ע.ד !רזייג ע;יד טאץ
 טע? ךיא .ויל ראפ ט;ף;די; ץ?ז6ד לאלש:קלא? ׳,ייד שא;ךיד ט ע? ךיא ט;אןי;רע טאלז
 לארשי קלא? ץיד םאוו דיזסכ ןעי] םאוי ניא גבש? ןעי! םא־ןו תיר;ע ד ב־ינ יפ שא;ךיד•
 םוראוו ונינל העיש טנע^כ ןיול ןופ הר1מ רד ןיא טיישש םע יוו 1זא.רך רפ טעדעזינ ןיכא?
 עלא ןיפ ךייא ןנ/ניר יצ ן3ע;רפ ךייא ףלא טא}שעו;'רופכ םוי ןופ גאש ןיגיזאל םעל ןיא
 ןיעא!5 איי;זא קלא? םאל בוא םיגדכ איד בוא .ןיד ןייב ר־א טלא;טא;רפ-תור-עער,ייא
 ךיז איד ץכאה יה;ןדב ןופ לייט םעל ;ופ םיורא טיי; רע זאיטילופסה םש םער טרעולי}.
 ט;אז';ןיכאה גוא דעזענפ עלעידףיוא ץלאפינ ןע;יי: גוא שקובי;ךיז ןיגאןז גוא טינקי}

 :טייקעבייא רעל ןיא ז--> ךיירעניק ךיירעה ןיל ןופ ןעטא}דל ייז טכיולי;
 ןלזע יל זא לאלש'יל יצ ןעדוי;ןקתש טא,ל יניפל הןתנ.ט;'רעלי; !יבאה םי;;ל יד זפי ועד
 ןעעו רעד־נ חס? ןיפ םי;יל יד .גאמ םעד ןיפ םי;יל יד ץא ןענעטלד !ילא] גיא ןי;על1פ
 אף גוא ת1עובן׳ םוא ןע;עעלל ןעמ רעולינ ת1עוב^ ןיפ םיליד יל ;יא חס? םוא ןע;עס׳רל׳

 :תוביס םוא ןעגעישיד ןעט רעהי;ח1בום ןופ םי;יל
 יפר -ישא ןייה טי;רע?א תלכדו הלל? ןיפ ה,צס דל ךי1א ןיטא?ינ זיא ןאמ !ייא - שיאה
 גיי חלץרו ה .דפ ןופ זן;צס יו קייס? רל טגא] ןדיינ יי1 ףיוא סנא; אןנ1ר? ן? ןןלוי

 :ךייא 'טךעם !וא ךייא טנורפ ש;אןי;יי;וצ טאה :וא טשטנעבינ יל טאה שא;
 ט}אץנ ונינכ העלנ טא!ו טעורי;טאול ןורא רעל זא .טנירעלינ ןי?א1ל ם־;נל יד ו״י ועז
 לארשי ־ל ןיפ טניזיוט ניצנאמצ ניא ייינצ יד ץא טא^אור לארשנ י?*א תובכר ,יי .יניש
 לאו;יףוצ גוא טגדיוט ייווע ןופ רענקניימ ךיוא טי;טעור הג־?ש יד זא ךיט טניועל סאה
 ןועצ יף!צ גיא טניחיט ייעצ ןעויינ ןע;יי1 לאלש.'איל ןעי; •י לאלשי ד ;ופ טנללט :העצ
 חיר? ץא ןעולינ קסיע טינ טאה שטנעה רע;יזאל רד נוא .רענינייע םנייא טיט רא;טניזלזפ
 םא לאל אל זא ה;יכזק דל וצ םלונ ז-א ש^ועס רע;יןאל רעל זא •ע;ופי) טרעוו .,די־רו
 חפיט גיינ חא ששנעט יל רזעילא ■1לןי;עוי ןופ טגאז ןמ א?א :לאל(?:ה ;ופ ןירעוו ןא^ג
 ןעוי־נ טי!חא רעדימק. !ךר נוא ן,לבס !ידא ץפ רע־ועק יל יינ קוםן ץא טייסש סע םוראוו
 סאל)ץנאז עלעלנא .ןנלאעשמ טינ יל !יט?אונ רלניק טאמיג א1י יע?א יד ץטלאו; .ייל וצ

 טגידנ
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 - .ן- .'ינ ^*:¥•'

 ־דיש יס לע .ףףזוא ףע־״ קא .םכילע ,דרוש ,דני# ףיךוא ףעך# ןםן3
 ־.םינבאה לעו םיצעה לע

 ךכיפל לאו#.תא תוכ$ אוה ךתב שודקה היח רסוא אד^כע ןב א:ננח
 :רידאיו הך!ת לידננוקדב ןעמל ץפח יי רמאנש תוצמו ,דרות

 ג״כ 'ד תטס

 א״-ל ארחב אבב

 םע? ,ךדוע לש הפק לע ה#מ ך,דש קידצה ןמדב לע וילע ורמא אינת
 דמא .ינסנרפ יכד ול הדמא תרוצב ינשב וי;?ל תחא ,רשא האי1 תדא 'יי

 ינסנרפמ ההא ןיא םא יבר ול הרמא .םולב הקדצ לש הפקב ןיאש הדובעה הל
 קידצה ןימינב הלח םמ;? .ולשמ הס^'דמע .י םיתמ הינב העבשו ׳ישא יר,ך
 .םלוע לש ונובך .אוה ךורב שודקה ינפל תישה יכאלמ ורמא • תומל הטןו
 קילצה ןיממו .אלמ םלוע םנק ולאב לארשימ חרא שפנ שקמה לכ תרמא התא

 רזנ ול וערק,דנמ • יללה תוטעומ םינשב תמי .,דינב ׳יעבשו ,דשא הנח,;#
 י :ויתונש לע הנש םותשי םייושע ול ופיסוי אער .'וניד ,נ י _

 ןתעד םיניקזמ םהש ןמי לכ ץרא,ל םע ינקז רמוא א,ישקע ןב ןועמש יבל
 ינקז לבא .ךד םינקז םעטו,םינמאנל ,ד?ש ריסמ רמאנש םהלע תפרטמ
 רסא# םהילע תבש:תמ ןתעד םיניקזמ ס,־# ןמז לב אלא ןב םיניא הקוח

 :הנמה םמי ךראו המבה םישישיב

 איד !יפ ןירעדי ׳אינינ פא לאז אל זא הןי;ש רעל וצ םדינ הא רע, ;ריאס יפב ןעס טנייס
 שאיי רלניק ע}ייד וצ נוא טא}ןייא וצ ריד וצ ןיי1 וצ קוסק ןיא טייז# סנן םוראוו .ילאר1עי
 אד טעור ךיד ףא;ןעעין רעלניק.עןייד זא טייצ רד ןיא 1זא ךיא נא| .ריד ךא}'ןיי1 ןילעמ
 'יגכש יד לאז ןעןהעוי ףי1א ייד ףא;רלניק ןייק אל טי)זיא םע זא דלא ךייא םיוא ה;•#

 ;רענייט# ףיוא רעלא רעצלעה ףיויא ןעור
 ץיא ;עווינ זיא רע,סאוו קידצה !יסל}? ףיוא טנאהנ טאץ ןעלק .טקרעלי} קבאה ריט אינת
 ץא םיא ראפ הזן׳א ץיא ןעמיקיג זיא לא!ן ןייא .הקדצ ןופ עקשיפ רך ףי1א הנושמ
 רנ}טאר.םנך?ט ךיט איי!יפל טנאוינ םיא וצ איז טאל רע};וה ־ןעוויק ןע;יי! סאוו ןיראי ף
 •הקלצ ןופ עקמיוד רל ןיא אל טינ טלע}ןייק.רא}זיא םנן זא ךיא רעויש אל ט;א)י;ר־א וצ
 עריא ט ם הןן׳א ך טעוו ןיל 0;רפם טינ ךיה טסעוו י5ל ןייש וד זא טנאזינםיאי וצ איזטאה
 •טלענ ןיי1 ןופ ןעווינ 0:רפק איז טאל בוא ןע}אטשינ ףיוא רנ}זיא .ץפראטש רד;יק ןעקין
 איצ ןילאו;'; טגייניג הא :וא ןיראווי} קנארק קידצמ ץט;:3 הא םורא געזק עקילטע ןיא
 סקאה וד טלעו; רל ןופ ראמ אוה ךורל טא}ראפ טנאלי} ״#0 י5א־.5 ד !ינאה ןיגראט״י
 ןעיייג םיקמ טאה רע,יוו ךייל;זיא טלקן ןייא רא;וליפא ם_יקע הא םאו)רעקילטיא טנאיי:
 ץהי;עליא טיט הן׳א ןייא ןעעינ הדוט טאה ר" םאו; קידצה ןישיצלנ ע!א טלעוו עצנא} 'יד
 יע.יא ןד ר׳נ ןיי!ןיהיר יצ ף?יל ןעזק טאל .)ייא'גיצייונ וזא ןיא
 איייוצ טרעקי}םיא טאה ןעק טנירעלינ ןיפאל ר־זן .קניילפ םעל

 :ץראי,עגייל ףי(א ראי גיצנאויצ נוא
 זכיצלאה ־טע יל ןופ טייל עקלא יל טע^י;טאה אןזן׳קע (ופ ןוז רד ןועטש יקל !יעי* יבר
 טייש? קורפ ן-א אדו טש ט ראפ ייז ףייוא ה^ד •ךזיין'טרעוו טלא ןירעוו 'יי] זא ןש לכ
 זיפ דייך יד גוא הלכל טיט ןילייר ןעןאק,םאו; יל וצ וליפ** דייל יל םא טומ אוה ךורב טאנ
 שנועל םאויעזןלא ךרע-א .םיצראזל יטע י}קז ףי1א טייג םאל :וא וצ רע טטענ עטלאיד
 סייטש םע יוו יי] ףי־א בקיויט העד רעיי] טלעוו טלא ןירעוו יין זא .1זא טינ ןעגיד הרית ף
 םאע איל :יא הזןקל ןףנאה ראפ הא הל1ת יל ןעןרעל םאו; טייל עט,לא אך ןיא קוספ הא

 :טךהלנאטש ראפ אל זיא :נאל !יכעל י
 רסא

 קפראשש לאז רעדץק
 ןופ קכראשש טי:לא)

764 



 ישילש םרל תודמעמ ^ ^ זליו
 תעשב ומצע םלובש ימ לי3?׳'3 אלא "ןמס םלועה ןיא ריעלא י3ר רמא

 ־ :ה5ני??לעןךאהלוחדכ^ה?ירמ -
 .ויסחי יעגנ אל ףא רמוא דיא© י3ך.ומצע יעגמ ץוח האור םדא םיעגור לכ
 רךנ אל ףא רמוא ה־דת;י3ר .ומצע דדנ© ץור ריהמ םדא םידדנה לב *
 :ומצע תורוכבמ ץיח האור םדא תורוכבה ל3 •םירחא ןיבל חניב$ יתשא

 . א״ל ׳ד הדנ
 םיעצמא .ןותחתה רודמב רד דלוס םינושארה םישדח השלש ןנבר יןען
 ת:3י • ןוילעל רורמב רד דלוס םיערהא .יעצמאה רודמב רך דלוה *

 :<דךל ילבל והזו .דרוי ךפסהמ תאצל ונטי עיגלמי
 : ןישאר םי* דסממב רדסמ אוהש יסנ תושקבה דע ׳ונו ןמה השרשו תורבדה תרשל םירדואו

 דדמלו ינושל הנעמ ןנוכלו ינויער רהטל יתובא דדלא!יסלא : ךינפלמ ןוצר יהי
 די םעו .יבשהמ תעב יבל םעו .יפימס תעב יפ םע .ךלהו יבבל תובשחמ י י
 אלשי !טל וניאש רבך ךינפל ־©וא לאו • יליבש'תעב ילגר םעו .דבעמ תעב
 יעלהבי לאו ךמש רובב רבך לע דלוזעו .י3 סל^ללבל ןטשב רוענו .ךנוצרב

 :עיל רצי.י3 טלש: לאו םיער תומולח
 חסעבש רואשש אלא ךנוצך תושעל י;וצ־$ךינפל*עושו רל^ םימלועל ןוכר
 רצל עי;בתו דימשהש יתובא דדלאו יללא ;לךינפלמ |יצך ילל .בכע©1 ־

 ןי;עןו ןופ רא; טינ םויק ץיק_רע© טאה טלעוו ך טגאזינ טאה %עלא יל;ך רזעלא ינר רמא
 נוא םיא טנע$ ןע© איוו טרעה גיא נירק'תע#כ לי־־ם ןיי] טכילשיראפ םארו םעל
 סעל ךרוד םויק ןייא טאה בוא טנץיה טלעו;איל קום£ ןיא טיי©# םג; יוו .טינ טלעקטגע

 :גירק תעש5 לי ׳ם ןיד ט?יל# ראפ שאוו
 ע;יי!ןופ ץוח רזה© רעלא אמ© ןעניי] איי] 3י1א ןהע;ןהב ןייא גע© םיע;נ ע$יא םיעגנה
 טנא] ריא© י3ר .ןהעז יד זומ ןהכ רךנא;א רא;ןהע;טינ ץילא ך? רא© םיע;נ ע;י;ייא
 ריתס ז^טנעמ ןייא גע© םילד; עלא .ןהעז טינ ךיוא יע רא© םיאורק ע;יין ןופ םיענ; ך זא
 ןע;יי1 סאע בייט ןיי] ןופ םילדנ איל זא טנאז הדוהי ייגר • םירדנ ענע;ייא עניי] ןופ ץוח ץצ
 גע© ת1מכ •נ ןופ םילוכא ע$א ♦ ןיי(.ריחס טינ ךיוא רע רא© ערעדגא י#רו* גוא ריא ק#יוו$
 ץגע© יי] לא;• ןעי? זא ייד ןיא םומ ןייא אל זיא םע ביוא ןהע; םכיח דין?לת ןייא ש'ט;ע© ןייא

 :ת1טס3 עניי.ןופ םיל1בב ע;ינייא ע;יד ןופ ץוח ן יסע
 טנואוו טגאר© הן?א ןייא סאוו םיזעדה איירד ע©#רעי ־ך.טנדעלינ ץ3אה םינמ יל זנבר וגח
 סאך ט;ואוו םיזעלה איירד ע©סרע©:© יל ןייא .רלח ןיטז0רע©:וא שעד יא ד;יק םאל
 םעל ןיא ד^ד םאל טנויאוו םיזעדק איירל ע©*על יד ןיא .רדה ןי^עט־ס םעד ץא דניפ
 סרעטומ רד ןופ ןיי; םיתא לא;דניק םאך זא טייצ איל מ©וק סג;זא גוא רלס ץטמ׳רעיחיוא
 :ןירעניווינ ןייא ןרפ גאטייוו יד קניי] שאל גוא םארא טלעךינ בוא ךיז רע טךעק,ראפ ךיוב
 ןרעטלע ע;יי© ןופ טא;דל בוא טא;ןיי© טא;ריד ראפ ונז ןופ ןיליוו רך ןיד לא;םע קמ דרי
 בנוצ ןיימ ןופ ג;ורע©ט:ע םאל ץטיירינ ןאנוא תובבוס עניימקינ רהטמ טסלאז וד זא
 דיינ ךיא"זאטיייצ רד ןיא ליומ ןיימ טי© אייז גוא ןייחאה ןייצ ןופ תובאהמ ך ןידרסטט :וא
 ךיא זא טייצ יד ןיא טנעה ע;יימ ט־ם גוא טכארןפ ךיא זא טיי>" רל ןיא ןי>־ראד ןיימ טיס גוא
 טינ לאז ךיא גוא גע1^ ןי'ם ץא אייג ךיא זא טייצ רך ןיא סיפ ע;יימ טימ בוא ט$ךא ןיי© ומ
 סעד ץא ןא יירזע נוא זיא ץצר יד יוו טינ בוא זיא טכער טינ סאיו טלאוו ץיא ריל ראפ ץגאן
 גוא״ןמא;ןייד ןופ דוכ$ םעך ;יגעוו ןופ רימ ףלעח גוא רימ ן •א !יגימלע\וינ טינ לאז רע זא ן1ןזק
 :ערה ר^:רך ןיניטלעוויגטינ ריס ןיא לא] םע גוא תומולח עזייב ןיקער^ רד טינ ךיס יי:אז םגן

 ןוצלי;יימ זא ריד רפ טזיואווע? גיא ט־עלפטנא זיא שע ןימלעוו איל ןופ ראס םימלועה ןךב־ך
 םעל ןע© טגיימ םאל גיי© מ ןיא זיא םאוויגיי© ר^ייוז סאל רא;ץצלןייב ןא© וצ זיא
 טא;רל גואיטאג ןיימ טא;ריד ראפ וצ ןופ ןיליט רל ןיי] לא] םע .בעעמ זיא רך עלה ימ

 תפ
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 ישילש םויל תתמעמ
 היכרדמ ינלמבי לאו ד?א הןומ$יו םיעבראו ם:תאו?ם והקיח־ןסו .יממ עלק
 בבלב ךדבעלו ךנוצר תושעל] יףיק־זר רומשל בוט רצנ יבלב ןתו םיבוטל
 לא יתעמד לא הןדאס יתעושי יתל?ת העדכש בותכב יתל?ת לפןרר םל9י
 םדדלא ןוצר תע י ךל יתלפת ינמ. :יתיבא לבב בשוח ךמע יכנא רנ יב שיחת
 .הפ לב תלפת'עמוש התא יב יתלפת עמשי ־• ףעשי.תמא? י5נע;ךדוןח ביב

 *ולבת עמיש התא ־ןורב
 * :הלבקה ךרד לע ם־ידד תריעי ץעמ . .... ...

 ודלוירבל ןחלש ךרוע ןמחר ךלמ וניתובא יתלא!ונידלב "ךינפלמ ןוצר יהי
 קזמו הילע םעל םדד תתל הבונת לבח ינפ תאלמו הז םויב ץרא תילנ
 לארשי תיב ךמע לכלו ונל וניתונוזמ םיברה ךימחרב איצמתש .הב םיכלוהל
 לאו' 'םלש בבלב ךדבעל לבונש ילב רובב ך־ח לען המלש ונתסנ־ופ ןימןתו
 תורבדמו םיברד'יבלוד לב לצהו .ונתמנךפל המשאו ןיעו אטיח םוש ונילע בכען
 ביוא ילב ףבמו ןמש לימו םיער םיעגפ לכמו תוער תויד© .לארשי ךמעמ
 שפנ לע :ךיכלד לכ? ךלמשל ךל ,רוצי ויבאלמ יכ ביתבד? ךר־ןס לע ברואו
 .םימחרה ללכב לאךש:תיב ךמע לפו ינתנאו :ךלגר ןבאב ףינת ןפ ךניאשל

 י :הלפת עמוש התא ךורב • ׳יפ לכ תלפת עמיש התא יב

 יעיבר םויל תודמעמ
 ודקו הלןלה ןיבו םויס ןיב לדבהל םימשה עיקרב תראמ יסל םיהלא רמאייו
 ריאהל י םלמ^ס עיקךבתרואמל וי,רן :םינשו □ימללו םידעומלו תתאל ״

 דץנ םעל ני;עט רעטנוא ןיהאה ט*לאן גוא קגיליזה ראפ טפלאז יד זא ןירעטלע ענייט ץופ
 גיצרעפ בוא טכא טיממרעד}וה ייונ* ענייס חפ ץרעטיימ יד םיא טכ־אז גוא ריס ןופ ע>ל
 םעל ןיצראס ןייס ץא בינ גוא ץנעוו עז?וג עקד ץופ ןייז לטבט טינ־ףיזנ לאז רעי גוא םילהא
 ןי*נאג םעד טיט ךיד זעניל יצ גיא ןיליו ןיד ןאז$ יצ גוא ץעץג ןייל ןימיה וצ ב1ט רצי
 ץט^יג טאה ךלטה דון זא קום§ ץא טייטש םע איוו הלפת ןייה לבקמ. איי1 נוא ץצלאד
 ץרערט עץיט וצ גוא .םע} ראפ איירזקנ ןיד? גיא הלפח ןייט אוה ךורב טאג וצ רעס
 ןייא גוא ריד ץגעקמנא טלעוו רעל היוא רג ןייא יוו ץפ ךיא םוראוו ץגייויש טי} וטסלא)

 ':'ןעוויג ןעגייז ןירעהלע ע;ייס אימ רע;ע9ע:יג טלא
 ערע״גוא ןיפ טא}רעך גוא טא}רעז;וא טא}ריך ראפ ןופ ןיליוו רעל ןייז לאז סג}חיי יהי
 איד סע}עפע2׳א3 ע}יי1 יצ שייט ןייא ץטליל ןא טוט ר^ ךלט רע}יטעךאי1 רד ןירעטלע
 טיט טיעוו ע?;אג יל טליפ רל טטאה וד בוא :אוק ןיניזאך םעל ץא דלג}יל טקעל:;טנא טסאה
 סאו}אד יצ זיייפש ץהע}יצ גיא זיא ריא ףי־וא סאע קלא$ םעל וצ ץ5על ןייבע;יצ ט?הפ
 ביא ז;וא אוצ זייפ׳ש ערזנוא תונדמל ליפ עגייל טיפ ןעהי^יוא טפלאז וד זא ריא ףיוא ןגקג
 ע?;א; רעןנוא ץטייר? ןא טטלאז וד גיא לארשי יד ןופ דניזי}זיוה סאל קלאק ןייד רא}וצ
 טינ לאז גוא ץ^דאה ןיצנאנ ץטיס ןעגיל ןענאקךיד ץלא}רימ ילה דובה ךרדב גוא הס}לפ
 קפילטיא ץי1ליצס טסלאז וד גיא דלוש ןייק״נוא הייפע.םוש ץיק.ה$נל9 רע^נוא וצ ןייז בהעס
 ןיפ בוא שנגענאה עקב עלא ץפ גיא ת1יור עק3 ץפ תויריחט ץא ןעיי}םאיי קלא־ג ןיד ןיפ
 ןיא סייטש ם^ איוו וזא בעוו ץפי^א רערעיול ןייא ןופ גוא טנייפ ןרילמיא ןיפ טנעה ך
 עלא ץא ק1$יה ךד 1ילא1 יי1 זא ץגעיי ט;יד ץפ ןייעפג םיהאלס ע;ייז טעוו טא}םוראע קוסי9
 עגלד ץ}אלזן^ ;* ךיז ןלעמ רסאזן םיראוו ןיגארזה ךיל יל ןלעמ טנעה עך5ןיי1 ףי^א .ןיגעוו ע;ייך
 : תיעןחןב ץיל ןופ ליה ץא ןיד ןילא)לאר^י קלא^ קל דאנ גוא דימ גוא .ןייטש ןייא ץא סיפ
 סל ץא זעה? רל טיט ןיז יל זעט טנייס םד'טכיל ןיי] לא;טבאזיג טא;טאה םיהלא רטאל
 גיא גאט םעל ן-ז?יווצ דייז^ ןזקווצ ייא קפאס יצ ליסיה םעד ץפ עוטיידפש ראפ

 זישדוצ
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 יעיבר םויל תודמעמ
 לד^ר רואמה תא םילרנה חראמה י# חא םדולא שעב :ןכ ילל ץראה לע
 םרא ןתפ :םיהכוכה תאו הלאה תלשבמל ןטןכס רואמה תאו םויה תלשממל
 ק3 לידבהלו הלאכו םויכ לשמלו :ץראה לע ריאהל ם$שה עיקרכ םיהלא

 :יעיכ־ן'םוי רקב יהב ברע יהי :בוט יכ םיהלא ארר ־שחה ןיכו דואה
 . ! א״ל ,דירד%

 ימהרשהעגר ה$ רואל םילכונו חר;ת,רח םמוי דואל שמש ןתנ :י רסא הכ
 לא־#: ערז םג " םאנ יגכלמ הלאה םיקחמ ושמי,םא :ומש תואב? פ יילג
 ורקחי הלעמלמ םימש ודמ:םא ל,רמא הכ :םיסמ ל9 י3$ יג תויהמ וזוב#
 :פ םאנ ושע ־ישא לכ ל?? לאלש:עד ל?כ םאמ$ז ימ םג ה^ל ץרא ךסומ
 אצי :הנכה רעש רע לאננח לרגמס יא ריעה התנבנו" םאנ שאכ םימ:הנה
 לכו ןשבהו םירג־וה קמעה לכי :.התעג בסנו ברג תעבנ לע.חא הךמס ו!כ דוע
 שחע אל'יא שדק החרזמ םיסוסה רעש תנ9 דע ןורךק לחג דע תומדשה

 :םלועל דוע םבהי_ אלו
 טלייצי; ןירעיי יי1 סאיל םיב־ט םימ:וצ גוא ס;יבייצ וצ קרז ןילא] יי] גוא טכא;רך זישיויצ
 ןיא ט?יל וצ ה;;? דל טיט ןיז יד ןיי[ ןידאז יי[יניא :ןייואי וצ גיא בע^נ וצ גוא ה;לל רד ךא;
 םנ^ גוא דךע רך ףיוא ןע;יך םאוו טייל יד וצ ץמכייל וצ ליטיה םעל וצ גנוטירו?^ ראפ םעל
 םאל טקלי עקי1רן יל .טקיל עקוי;ירוצ יד טכאהיג טאה אוה ןודב טא; נוא :ןעוויג ויז א חא
 טקיל ע;יילן> איד גוא גאמ ייב ןדיטלנ׳יווי; לא] איז וא טבאטיג טא; טאה ןוז יד ןעט ט;יך;
 טקיל ריא ןיא ןוז רך ןופ ןיראוויג רע;על,ך ןיפאשאב ר* א ףאנ זיא איז םאור ה;קל יד זיא םאד
 טאנ ךיוא טאה ;יועטש ך בוא טקא;*רעל ייב ץ;יטלעוויג לא] איז זא טיאסיג טא; טאה
 לייט ןיד יצ ריא םיפםיטכאג רל ייכ קיטלעוויג ריא טיט ןילא;יד זא ה;בל רד וצ ץכע;ינ
 ה;בל רל טיט ןיז יל ןיבע;יג ייז טאה טאנ גוא :ןיז רך ןופ ץלאוויג רע;עןק.זיא ט היל ריא
 :דרע רל ףיוא ןע;יד סאוו טייל ך וצ ץטבייל יצ ליטיה םעל ןופ גבי.טיד?שראפ םעד ץא
 רעד ןישימצ דייש ץשימצ ץיא ןיבאס וצ נ'וא טבאנ רד ייב בוא גאט ייב ןיניטלעווינ וצ גוא
 נואי:טוג חא סע זא ןה עז יג טאה אוה ךורק טאנ גוא .שע;ךעמץ;יפ רעל ןישימצ גוא טכיל

 : >9 ןיטלעפםעלץקאטןעיייג זיא סע נוא טניהאןעווינ זיא םע י
 בוא גאט ייכ ץטקייל לא] איז זא ןיז יד טינ םארו טאג רעל טגאזיג טאג טאה רזא ׳ה ־ימא הב
 םוא טכ>ס רע, .טכא; אייה ץטכייל ןילא] אייז ץלעזק? ד נוא האל רך ןופ"ץעקג םאל
 םאוו טנאחג םאד טאה טא;רעניגלע* רעך .ןע^ור? קלאז ןיד?יא ע;יי1 גוא םי םעד גיהור
 ןאטינ פא ןילא] ןיצעזיג עגיזאד איל זא ךעלגיט זיא םע בי־א :תואבצ ׳ה זיא ןעךקאנ ןי1!
 1זא זע;ייש טינ ןילאז איד זא ה;קל רעל טימ ןוז יד ןעט טנייה םאל ריט ראפ וצ ןופ ,דעוו
 ץיעיו טועמ# ראפ ץלא] לאלשי יל ןופ ער! ך זא ךעלביט זיא ךי1א 1זא טערינ טא;טאה
 איוז ועלנימ זיא ם5ן ביוא ט;אח;טאנ םאה 1זא :געט עלא ריס ראפ קלא$ ץיא ןיד וצ ןופ
 יעו ןענאןר ץלאז יי1 גוא ץבי1א ןופ ןע;יך סאוו קלקיזד יל ןילעוו ןיטןלאטיג ןע;אןכןילא]
 ךאל;יט חא ןיזא וזא .ןיטגוא ןופ חא איז סאוו דיע דך ץפ טקעק דנורג יד ץרעוו טזקוא^
 םאלירא;ןייבעדר ץפ עד^טאח .לאלשי אד ןופ ערז רך רא;ץא ןיסויאיט ראפ לאז ךיא זא
 ץטקאמיג טי;ןילעע יד איה 1זא רעולק טעריג טאג טאה וזא .ןאמינ ץבאה יי1 סאוו׳זייב
 " רייט ראפ ןיועע תקואימ ראפ טי;לאיראל ד קלערר ךיויא וזא ־,ידעוו טז^ראקג גוא ןידעו;
 ןדנהו טיובי;טעוו םילבורל טאדזק יל שאוו טעריג טאג טאה געזק 'עקלעזא ןע,וק קלערר םע
 :ליק;יוו ץא טייעז^ םאו;רעיומיסעיל ח5 לא;גה לדגט טהייה סאוו טלא סעל ןופ טא;יצ

 טלא םע־ןןופ ךיוהייך ח3 םלל^ורי ץגעקטנא םא9 רד ןופ'רונש ך ץיג םיתא טעוו מא
 םאל גוא :ה5ןוג טז?ייה סאוו טלא'םעל זיב ןעלג;יל םודא טעו;םע גוא בר; טקייה סאו;
 םרא םאל גוא ץלאפד ןימראד קניי!בירחמ ןופ יילס םעל ןופ םילנפ יד םאור לאז$ עך;א;
 ץוח ץערריג ץלא זיא שאוו שלקטה תיב םעל ןופ שא איל ץטיש ןיהא טנעלפ !ע$נ םאמ
 ןעזקגיג ןיידא ץלא טעוו גוא ןיד רעקער;םילשורי טעוו אב4; דיתעל רעקא םילשורי
 זירעדר
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 ׳עיבר םויל תודמעמ ר״י ם־־לחוו
 דע :םיאג לע לומג בש,ד ץראה םפש א£;ה :עיפוה תומקנ ל# י תומקנ לא
 לב תםאתי קתע ורידי ועיבי. :ואענ םיעשר יתמ דע " םיעשר יתמ
 :תעד!'םימותר וגרהי רגו הנמלא :ונעי,ףתלחנו ואכד;ףמע : ״ ־
 יתמ םיליסכו םעב םירעב וניע :בקענ יהלא ק3:אלי הי.האר: אל ורמאיו

 חיכוי אלה'םלג רסדי :טיבו אלה ןלע רציי םא עמש:אלה ןזא עטנה :ולכישת

 :בל רשי לכ ויר־ואו טפשמ בוסיי קך.צ דע יב :בזעואל וחלתע ו^ע ;ו שטל אל
 טעמכ י ל התרזע יו ילויל :ןוא ילעפ םע יל בצוח:ימ םי^־מ םע יל םק:ימ
 יפערש בירב :ינדעסי.״ זןדשח ןלגר הממ יתןמא םא :ישיפנ המוד הנ;ש
 ורוגי :קיח ילע למע רשי תווה אס? ףרבח־ה :יש?נ ועשעשי ףימוחנת יברקב
 ב קיר :יסחמ רוצל דדלאו בגשמל יל * יהר :ועישרו ן3ן םדו קידצ ש?ג לע

 :וניהלא ״ םתימצו םתימצי.םתע־ובו םנוא תא ם,■זלע ^
 םתירחא המ הארא םהמ יגב הריתסא רמאי :ויהנבו וימ םענמ ץאני י״י ארד
 ינוסע? לא אלב יגואגק םה :םב 'ןמא אל םיגב המיד תבפהת רוד יב
 ־וקיתו יפאב החרק שא יב :םסיעכא לבג רגב םע אלב םאינקא ינאו םהילבהב
 תוערומלע הפשא :םירקידקומ טהלתו הלביו ץרא לכאתו תלןרהת לוא^דע
 םע םב חלשא יתמהב ןשי יריד? בטקו ףשר ימסלו בער דק :םינ הלבא יצה
 ק;וי הלותב םג רווריו םג ,ךניא םלודהמו ברח ל^ת ץוחמ :רקע לחז תמח

 :םרכ!שונאמ התיבשא םהיאפא יתרמא :הביש שיא םע

 ןופ לעקמו ויא יי3 ןר ־!ק לא ט םער ןיא זיב רעדלעןג עלא גיא .ןיועיוט עריא ;יא !ירעינ
 ןיי1 גילייה ץלא שא} טעוו טיי1 חרזמ ןייק_ םישוסה רע# קפורי;ן$ טלעינ םא ו ו טך$ םעך

 י :גיבייא זי3 קיעיו טויפ יצ טיגרע# טעוו םע גוא טא; ראפ
 :ד״ד ד יסיסבל סירי־־ת ןיא ןעמ םניפינ (תומקנ לא) ןיט שםיימ םאד

 קז ע;יי1 םאוי םעל ץבערר ןופ קיא? ןיד טקיאס#יג טאה בוא ןהעחג טאה טאג גוא ׳ה אלד
 ךיא טגאזיג םאג טאה :םיא ראפ ט;ךגיזיג קבאל לאר#י ך ןופ רעמכעס ע;יך גוא
 ךרוד קד טעוו ףוס רעיד םארו ןהעז יערו ךיא :וא לאר#י יד ןופ םי;פ קימ קגיא^ ראפ לעו)
 ןירעק ראפסאוו רודא וזא ן;ידייז.םוראוו יד ןופ םי;פ קימקמא? ראפ לערו זקא םאוו םעל
 :טייקגטפאהךאוו קיק.אל טיג חא יד קא םארו ר־דניק עכלעזא ןניד יד םעפ ףיוא ןוצר קטוג ןייזנ
 ןעמ טגיימ םאל טאג קיק טיגחא םעי םאור ךאזא טימ קיאצ ןיימ ;ידגוציגרעמגוא קבאןר יד
 ךירא יד לעוי ךיא גוא טייק#ערא;ע־עקד טימ ט;יראצ רעד ךימ קפאןז גוא לגע םעך טימ
 איד רמולב ם# ץיק״טיג טאה סאוו המוא קיא 1זא טיט קגע>4צ רך יד לעיי ךיא ןאט יזא
 דל יד ךיא■ לעיו קלא$ גיטפאהקלאשא טיפ.םיד#ב מ קמ טגיימ םאר קלא$> היוז בא קגיד
 דד ןיא תפ ךייא קא קגעלב טעווםע גוא קראצ־קיפ ץא טגעיב רנמיפא םוראח : ;ענעראע
 תואובת עייא טימ דךע ך קקרב ראפ טעוו םע גוא דוסי 'קא אב רמולב בורג רמשרעטגוא
 טגיטסעפ דגורגיג חא איז סאו; םילשורי ןענערב ראפ טעוו סע גוא ת1רפ עריא'טיטבוא
 עגיימ'טלעוו דד ףיוא םאור ץטכעלש סאד ראנ יד ףיוא קלמאז קיא לעוו ךיא :גרעב יד ףי1א
 איד :ןק^ יד קא ךיא לעע ןילייפ עגיימ עלא רמולב יד קא חנעל ראפ ךיא־לעוו 'קלייפ

 תלעיו ףמד ק5וריג ןא קרעוו םארו םירזע אך גוא רע^גוה תמחמ קיעיו טנעלב ראפ ןילעוי
 קפוריג ןא טירעוו סאו;דשא 1זא ךרוד קיעינ קטיגש ראפ קלעוו גוא ןיטלאה ה£חלם ייז טימ
 קגנאיש ך ןופ טפיג םער טיזי קציד ןא יד קא ךיא לעיו תומהב ך ןופ ץיצ יד גוא דיימ
 ךיא ןאמיג קבאה ייד םארו ת1רב^ ד ךייד :דרע רל ףי1א רעביייב ערעיד טיה קפייל םאונ

 רמד
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 יעיבר םויל תודמעמ י" ^
 .וב ןיזחוא םירבאב ונ# מ • יתוא ןידקעמ ודד אלא .הלטה תא קתפמ ויה יאל
 חרזמב ידמיע טחושהו' .בךעמל וינ?ו סורדל ושאר .וחךקע התעו ךסו
 .הינש'תעבט לע תיס־יעמ תינופ? קק לע טחשנ הדד ־וחמי לש .ברעמל וינפי
 םרשי .הי^י תע3ס לע תינופצ תיחרזמ ןר,ר לע טחשנ הת ם:3ךעה קב לש

 תיברעמ .הניפ? החרט ןסנו תינופצ חתרזמ ןרקל ול א? .לבקמה לבקו טחושה
 !ודד אל :תימורד דוסי.לע ך?וש הדד םדה ירש • ׳־{?ורל ה?רעס ןסני תטודד
 דע'דרויו טישפמ' הדד .וב הלוחו ובב־!א ךותמ טקונ אלא למל תא וב רבוש
 תא ךסח • ט הקיש'ימל ונתנו שארל תא ךסח היחל עינה .הזחל עמש אוהש
 תא איצוהו בלה תא ערק .ט6>$.דס תא קרמ .םהב ה?# טל ם;תנו םיערכה
 הנהנו הקתה תינמדד למל הלע .םדב הכ# ימל םנתנו םדדד תא ךתח .ומל
 דרפה תא לטנ • וינ?ל ייל;ולכ א>־מ,ת ועתק .המע םיציב יתשו הב הבזש טל
 ןהב הכזש ימל םנתנו םינרקס תא לטנ • הלעמלמ שארה הטיח# תי3 לע ונתנו
 ןתוא ןדרידמ םיבלכהו .הבר? לב ןיהיךמה תיבב התוא ןטרמ םרכהו .ןחידהל
 תיסה תא לטינ .םידומעה ןיבש שלש לש תונחלש לע ןטועמ? םטע? שלש

 דע דרויו ךסוח הדד תינמיה ן?ודל הלע .ט .־טיש יטל ונתנו הזלה תא בקנ
 תועלצה יתש ןיבל עינמ אוהש דע הרדש? עגונ הדד אלו .הדישה

 !והבתח
 • • ז ▼ ־:

 העזש טל ׳ינחני הכתח .ןאכמ תועלצ יתשו
 יתשו קעמלמ תוכר תועלצ יתש תע היערו תילאמשה ןשדל ול א? .ה? ןילת
 םיתש ןהיתש? חיענ אצמנ • התרבחב חיט הדד ךכו • ןטמלמ תוכב תועלצ
 הר־ךשהו ה? ה;זש ימל הנתנו הכתח .ןממלמ םיתש ם:תשו ןלעמלמ םותש
 יטמ הלחנ ןריק ןימ: אלא •הלודג .רתוס איהו .יד? ילת לוחטהו .המע
 עבצאו הילאהו .וב הכזש טל ונתנו וכתח ץקועל 1ל אינ .ה? יולת דבכהש
 ואצמנ .הב הבזש טל הנתנו תילאמשה לגר לטנ .טע תוילכ יתשו דבכה
 ונטיב שארד .לעיבו שארב ןושארל .םך:ב םירבאהו הךושב םי־טוע םלב
 ןותנ רדפהו .ןלעמלמ ותטיחש תיבו .ויתועבצא ןיב וינרקו .ועורז יבל? טטוחו
 ןטילש'• םיד:יתש3 י$ה • ץיחל ורוע תיבו ולאמש? ןט:לש לערל •תילע
 ץקועה .לגרבו ץקוע? ישילשה •ץיחל ןדש תיבו ולאמש? לאמש לש!ונטי?
 .טע תוילכה יתש דבכה ע??אן ייתועבצא יתש ןי3 תלךלודמ ה:לאהן ונטי3
 ,דוחה .הרגבו הזח? יעיברל .ץוחל ורוע חיכו ולאמש? לאמש לש לתלו
 .תונפד יתש? ישימחה .ויתועקצא יתש ןי? ויתועלצו.ולאמש?הלגהו ונטי?
 םינותנמ םטרקב יששה .ץוחל קש תיבו ולאמש? לאמש לשו ונטיב ןטי.לש

 .ןיתבחב ינטשה • תלטנ יעיבשה .הלעמלמ םהי?נ לע םיערכו .ךזבב

 ;אה ייז םארו תמגע ד ךדיד
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 לזיבר םויל תודמעמ
 ואבו ודדר סוחייו .וברעמב זועמלו שבכ דחמ םונחטו וכלזן .ן״# יעישתה

 :עמש ^ תורקל תי!נה תכשל^ םהל , ״־,,״.
 וניאשי ימ לבו .לוט:אל הז ףח םהב ןתונו א#1נ אוהו זוז םי#מס א ש_יש
 אוהשו ימ לכו .תוידבל ךרטציו דע העכז׳דמ תמ וניא למונו לוטל ףירצ
 יילעו .ולשמ םךחאל סתפיש דע םלועהמ ר^פ;וניא .למונ וניאו לוטל ףדצ

 :וחטבמ י המו ןיב חטב!ר#*ז רבעל ףורב רמוא בותבה
 . , . , , רחשח זולםח ׳* תוכרב

 .ודימלת ול חמא .ורקבל וידימלת וסמנ רזעילא יבכ הלחשמ ן^ר ןעי
 תהזה םדל רמא .אבה םלועה ןתל הבקו םלח תוחרוא ונדמל • וני3כ ׳
 .םזבבס דימלת יבר? קב םובישוהו .קנחה ןמ םכינב וענמו .םכירבח דובכב
 םלועה לחל ו3זתףבליכ#?ו .םידמוע םתא ימ י#? וער •םיללפתמ םתאשכו
 םתא הא־# ק;? .ורקבל וידימלת וסנ# יאכז ןב ןמל ןבכ הלהשעו :אבה
 ינמיה דומע קןחה שיטפ לאלש:רנ וניכה .וףימלת ול תמא .תמבל ליחתה

 .םדו ישיב ףלמ ינ*נל יתוא !יהילומ ויה וטא םהל ימא .העט התא המ ינפמ
 ןיא ינ־£אי_שאו .םלוע םעכ טעב ןיא ילעםועכיםאו .רבקב־וחמי ןאכ םויה#
 ןוממב ויוושל ליכ;ינאו. .םלוע תתימ יתתימ ויא ינתיממ םילו • םלוע דטא ורוסא
 ינפל יחוא ןיבילומש ו#כע רמוחו לק.תבוב יתלה ןכ יפ לע ףאו .םירבדב טיפלו
 .םימלוע ימלועלו םלועל ם#ו יח אוהש אוה ךורב שודקה םיכלמה יבלמ ףלס
 ינתיממ םאו .םלוע רוסא ורוס א ינרמא:םאו .םלוע םעב טעב ילע סועכ:םאו
 ןעמע; טמרע ראט יד טימ ןתסי טוט״רע:נואןידלמגיצפיפ"טאה םע דעוו שיש ימ
 טינ ףואדאכ סאו;רעעילטיא גיא .ר־דלעפ יל ץפ ינע רזעעט גוא האפי החפז^ טקל ץיק.
 .ןטייל וצ ץבאה ףואדאב רע חב רעטלע רך ץפ טי;רעטבראס# א1י טטע; גוא ןעזקע^
 םעד טיט קפתסט ךיז חא גיא טי; טואע טטע; בוא ןעטע; 'ףרא־ןאב סאו; רעקילטיא גיא
 קד םתפט ףא־גיטעוו רע חב טלעוו רד ץפ קעווא טי;רע טייג ט;עה ע;יד ץפ טס;יד ראפ
 ףד טרעכיז ראפ םאו;ם׳ט^עט רד חא טבי1לי;ק0£ רד ט;אן םיא ףי1א סחד ןופ'1רעד;א

 ז ג^ורע^ייז ראפ ץד טא;ץא טוט רע נוא'ה״ב טאג ץא
 זעגגאממא קקדקראויד ק3ארק חא ךעילא יבר ז*.טןרעל? ץבאה םיבעל ך ןגני ןנח
 רעזץא טגאקבםיא וצ םי־זיטלת עניד ץבאק .םיא וצ קד הל1ח רקנט םידימלת ע/יד
 .א^ד םל1ע ץפ ץבעלסעך וצ'קיז ה^רז ןילאז רד? גוא ץכעל ץפ ץנעטיז? יד זחא ןרעל יבל
 ערעייא טצעז גוא םירפס עועייא ץפ ד1בי> םד ץא ריהז טייז ט;אק;יד וצ רןעיל$ יבר טאה
 טפאזע ןיסיוי יד ץפ ןעתעל פא ?ז תלא!יד ילכ םיטנס ידיסלת ץפ איבק אד ץט׳יווצ ןד
 טעוו םעך ףרוד םיראוו 'טייט# ריא ןעקעוו ראיפ ןיהיוו ריא טלא)ללפתא טיד ריא זא גוא
 עתד קקד ןיראוויג קבאלק חא יאכ1 ןכ ן^ודי ןבר זא בוא .איס םלועה ייחל ץד ה?וז ריא
 ןכייהיג ןא רע טאה ןהע1 רד יד טאה רע זא.ץד ה?וח רקמ םיא וצ ןע;4א;דץרא םידיטל?
 ר ןופ טניל ר טסיב וד סאוו יבר רעןחא ט.גאח;םיא וצ םידימלת ע;יין ץבאה ןעחיוו וצ
 םלעמ רע^נא;רך'ףיוא טיילפ#ראפ ןירעע ת1כל.ך ע;יד סאוו רעז?אס רעקראט# לאלזקי
 סאו;ראפ .ליד רעטכער • רעטאה רעך רעטבוא ץפ טיר9# ראפ ןרעו:!ןעיק^פ אדו 1זא
 רע חא ט;ייה םאוו ןמא ראפ טריפי? ףיט טלאו;ןעט ןעיו טגאק;יד יצ רע טאז .וטסקדג
 ףיןא טמ םעב ץד חא ריט ףדא ןעקראצ טעוו רע בי1א גוא ר?ק_ ץא רע חא ץמאז;נוא'אך
 טעוו רע בי1א גוא ד?וב רע^בייא ץיק.טי;ד^ב ץי1 ץא ץדעב ףיס טעןו רע בדא'גוא גיבייא
 טיט ןיטעב רעעיא םיא ןאק^ףיא :וא אעה םלועל טי1ט ץיק טי;טיוט ץיט !יא ץטייט ףיט
 ןעט םאור טגייה ן5^ ל?א ןר^ חא .ט;ידוי;ט־יאב ףיא טלאע 1זא חא םע עזעטאח גוא דייך
 םייקא טאה :וא טבעל רע םאוו םיבלס עלא רעעיא חא רע םאור ףלט םעך_ ראפ ףיט טריפ
 ביוא גוא םעב רעקבייא קא םעכ ץד 'חא ןע;עךאצ ריט ףיוא טעו}רע בי־יא גוא עבייא ףדא

 רע
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 אלא דוע *או .םירבדב טיפלו ןוממב ודהושל לוכ:יכי^ו 4י1ע תסימ ית!רים
 דןרד הייאב עדוי יניאו .ןדע י ןגל דחאו םנסי# דחא םיכרד יגש יב9ל
 אהלש ןז*ך יהי םהל רמא .וערב וניביכ .ול ורמא • הכבא אלו. .יחוא !יכילומ
 רמא .אל ותו ןאכ דע ודימלת ול ורמא .םדו ישב ארומכ םכילע םלסש אך1מ

 :םדא םוש ינארי.**לש רפוא הרבע רבוע םדאשכ ועדת .יאבלו םהל
 ח״פ 'ד אמוי

 בושת תושעל וד:ב ןיקיפסמ ןיא .בושאו אטחא בושאו אטחא רמואה
 ש תורכע .רפכמ םירופכה םוי ןיא .רבע? םיךופכס םויו אמיא ״ י
 !ופכה םוי ןיא ורבחל םךא ןיבש תורכע .ירפכמ םיךופכס םוי י םוקמל פלא
 יגפל .הירזע ןב רזעלא יכב שרל וז תא .ורבח תא הצריש דע רפכמ

 ורבחל םלא ןיבשו • ר§כל םדופכה םוי םוקמל םלא ןיבש 'תורבע .ורהטת
 :וירבח תא הצריש דע רפכמ םדופבה םוי ןיא

* 
 ▼ז

 יאזטותא .םימ:תכרא,ל המ? .לודגל אינוחג יבל תא א;יקע יכל לאש אינת
 .שבכ רמאג םא.י?ב ול רמא .אלקידל אקירא בית:קילם.חיל וחמ אן?ו "י
 דלוימ דחא ול רמא .והוקבש אוה ןנבלמ אב־ןוצ םהל רמא .דחא רמאנ המל

 ןיל3י3 ןיי] תא ץלגיפ ףדה טעןו רע
 טינ:וא .רייד טיט ץטעפ רעכיא טינ םיא ןאקז ךיא בוא
 בוא םבהינ םוצ רע;ייא ץנעוו ייונצ ריס ראפ ץלנאה ראפ תא םע ךיוא םא7 ךאב ץילא סאד
 קך ?א יא)ץריפ ךיס טעוו קמ'געויא ראפ סאוו ץא טינ סייוו ךיא בוא ץק ןנ םוצ רעגייא
 וצ *ק טאה .זנוא מ׳טנעפיפר רעזנוא טגאזינ םיא וצ םדימלת ד !יפאה •ףיורל קנייונ טיפ
 ך ייו וזא ךייא ףי1א ץי1 לא)טאג ןופ ארופ׳ד זא טא; ןופ ץליוו רן ץי1 לא)םע טגאץינ יי!
 טאה.רערעט טינ נ*א ליפ יזא ראנ.טגא/גםיא וצ םידימלת עניי) ץפאה .םלו רשי1א ןופ ארומ
 ןיי)ךיוא ריא טעע ץפאה אוצ אך1מ'1זא ץי1 העוז טלאן'ריא זא יא1לח טגא)ינ איד אוצ 'רע
 תרפע ץיא רפוע תא שטנעמ# זא םוראוו קננירד ךייא לערו ךיא •תורפע ןופ ץטיס ראפ
 זא'ךאד ךיא הע)שטנעמ ץיק.ןהען טינ ךיס לא)םע רע טנא;םוראוו פקנינראכ ראפ ץא
 וליפ^< טהעז רע םאוו ארומ םטאנ תסזןמ גוא ךיז רע טיה ץ^טנעקא ןופ ארומא תמזיס

 :טינ ךיז רע טיה #עניגךאכ ,יאפ ץא י
 קמ תא ןאט ה;ו^ת לעלו בוא ץגילניז לערו ךיא לאמ ייינצ טנאז רענייא קע •יסח* רמואה
 ייו# תורכנ!ד טאה *ק ליידו םוראיוו ןא1$ העוז^ת קגאק לאז רע קיפסמ טינ םיא
 ףיוא ךיילנ ץ^ ןע;יי)יי1 םוראוו יי!ץפ ךיז ץדיי^ וצ פא רעע# םיא תא ןעורינ רכוע לאמ
 ץד רפכמ טעוו רופפ םוי בוא ץנדניז לעור ךיא טנא)רענייא קוו .רתומ קניי] יין יו)םיא
 תא ה״ב טאג ץ^יווצ בוא ץ^טנעמ ץז&׳ימצ קניי] םאוו תורפע ד • רפכמ טינ רופפ ם1י תא
 בוא ןימ׳טנעמא ץ^יווצ קניי] םאוו תורצע ד יפא ד ףי1א רפכמ הכיו^ת טימ רופפ םת
 עקזאן םאד .רכח ץי1'רעכיא טעפ רע תפ ףיורד רפכמ טינ רופכ ם1י תא רכח ץי1 ץמ׳יווצ
 איד .וזא ןעמ טניימ יי־יי״י ׳" י״ל קוספ ץא טייטיש םע ת#ךדיג הירזע ןכ רזעלא יפר טא£
 ר§5מ רופפ םוי ףיורך תא ה־׳ב טאנ ץט׳יווצ בוא ץ^טנעמא ץז2% קניד 'םאוו תורכע
 טינ רופכ ם1י תא רכס'ץי1 ץמ׳יווצ גוא ץמ׳טנעמ ץיא ץשיווצ קנדיסאוו תורכע ך רבא

 :רכה ץי1 רעפיא טעפ רע תפ ףיורל רפכמ
 םאוו טיפ הנהה זפ אינוחנ יפר וצ טנערפינ טאה אעיקע יפר טנירעלינ ץפאה

 .ילאפ ד קמיקיג גנאל ןעוויג העוז וטסאה ע מד " ת3על ונ
 םאוו םא7 'טלא אביקע יפר וצ זא טנייסינ ץפאה איי1 ליידכ אעיקע יפר יצ ץגא^נ ץפאה
 טאה :וא קננא^ינ ףיורא תא בוא ץראתינ ץפאלטנא אכןרע יפרתא.גנאל טבעל אינוח;יפל
 טייממ׳ םע זאייפר וד אינוחנ יפל וצ טגאתנ אכיקע יפל טאה םיוב ץיפ#א ףיוא טצעקנ ךד
 טייטזע םארו ףא^י ןייא קד;;?:ראן לאז ןעמ זא ןיסירר ןיילא'ןיו־ש ךיא לעוו קום$> ץא
 םןח דיפלתא תא רע רע;ילאפ ע;יי)וצ ט^אקנ *הנוחנ יפל טאה.דןרא טראוו סאל ךא;ריפ

 טזאל
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 ךזכמב ן ךרו .יחוד? לע יתךמע 64לו .תונתמ יתלבק אל ימע ול רמא .ודועבש
 5מ תונתמ היל דישמ ווה ייו רזעלא יברח אה יב • תונקט יתלבק אל :יתרל

 אחינ א־? והל רמא .ליזא .דוה אל היל ינקז? ווה יב .ליקש ,דוה אל האי??
 תזנתק היל 'רדשמ ווה יב אריי יבר י• ׳דיחי.תונתמ אנושו ביתבד התאר וכל
 זרסיתמד ירוקיתא רמא .ליזא היל ינמימ ווה יב •ליקש הוה אל האיש? יב?
 ונקמ ןיריבעמ ויחי,דמ לע ריבעמה לב אבר ־ומאך .יחוד? לע ית־ימע אלו :יב
 רבועב׳ ימל .ןוע אשונ ימל .עש$ לע רבועו ןש אביינ רס^ש • ישבי? ל?
 היהמי■ .,דיה הינומםב ןרןרו בויא רמ ר?אך .יתדל ינומקב ןךל1 :עשפ לע

 :הינוממ? ?ותל הקורפ ח??
 :ל״וחל חנסס תאדל ןיעל ם־.ל חיה זאו םתמדא לע לא־יד י •.יהש קז 4־ע הרמאנ תאזה הכלה י״? ^ תן ביתב

 ץראכ םדא רוד;םלועל ?בל ובה :ץאיקומ לכה ןיאו לאלש:ץראל ןילעמ לבל
 ריעב וליפאו .ץרא? ה^וזיב רוד;לאו .םרג הית?י ריעב וליפאו .לארשי.
 רדה לכו .הולא 6 ש$ י?כ המחלארשו ץראב רדה לכש .לאיש:הברש
 ןעגב ץרא תא ם?ל תתל רמאנש • הולא יל ןיאש ימב המוד .ץראל הצוחב

 רמול אלא .הולא ול ןיא לאר|ף ץראב רד וניאש לב ינל • םייולאל םבל תויהל
 .רמוא אוה דודב ןבו .הרז הלמע דבוע ולאכ ץראל הקוחב רלה לכ .ךל
 םאל החנמ חלל יב ךת־סןד י;.םא ודבע ידב־! תא ךלמה י?דא א;עמקל התעל
 ־ומאל ץ תלחנב חפזושהמ םויה יעש־? יב " ינפל ש׳ד םירזוא םדאה ינב
 אלא .םירןרא םיהלא רבע ךל ־ףדל ול רסא ימ יבל .םירחא םדלזלא הבע ךל
 לב ךזעלא יבכ רמא :הרז הרובע דבוע ולאכ ץראל הקוחב דדה לב .ךל רמול
 םעה יתילח ןבש ־טאי לבו רמאנש .!1ע אלב ריש לארשי. ץרא? רדה

 :ןוע אשל הי! בשויה
 שע םאו; םאד אביקע,יבר וצ טנאןינ אינייג יבר טאה.טסינ ראג םיא טוט נוא םיא טזאל
 ־ךזנאנ ןיר ןופ ףאש עז;סעב ף ןייז לא}רעץיא רד זא ףיורד טמיונ דחא טלאו;סאד טייטש
 ל3ןצה ט? ךיא גאה נא1ן םניבעל קיט ץפ אקיקגן יבד וצ טנאת!א:;וחניבר טאה .עדאטש
 ןילאצאנ יצ !רורט ענייס ףיוא ןעןאטשיג טינ ץב ויא נואםעניק.ץפ ת1נתס ץיק.ןעווינ
 ויא .טלענ קיט טיט חתוא ןעווינ ץ5 'ךיא גוא ןעו;ינ רעצט ויס טאה סאו; םער ץכע?ש

 ־ ־ ־ י 'י י ןעוייג ל3ק.ט טינ באה
 ת1נתס

 טינתא םע זא קי1 זומ ת1נתס ריס טקי# ריא םארו סאד טנאקנ יד יצ טאה רע ץעגנאנינ טינ
 ת1:ויס ט;ייפ טאה םאוו רעד קוספ ןיא טייש# ס? םתאו;ןיינעי לאז ךיא זא ךייא וצ אזדינ
 טינ רע טאה אדי1 י3י יצ איזענ םעל ןופ ח1:תס טקיט׳יג טאה ןעט זא :קבעל טכיילכ
 ט״גאזיג טאה רע ןעננאניג רע תא הליעה קיא ףי1א קפירי;םיא טאה ןעז? זא גיא ןעקוגין
 קדנ טסייה סירל ןיפ רל הא;ך קכאה יל ינוא יד ייכ קסע אומ ךיא םאוו ד1ביא יד יצ תא םע
 ט^אקג י טאה אבר םירא ח תודזנ ענייס ףי1א ןענאטהלנטינקכ דיא : טינ העיס קיק.קסע
 טאל םאו; םעל סטכע^ קיק.טינ טלא^אכ גוא ת1דט ע;יד רעכיא טלא^ םאו;רעעילטיא
 ל!־יבזעו קע *ישגנ קשפ קא םייס# םע ייו ת1רגע ע;יד םיא ןעט טיג ראפ ןאטינןא רעצ םיא
 רעכיא טראפ סאו;םעל יצ ת1לכע יל טאנ סנארט יאפ ןעהעוי יצ ט£פ רל 1זא תא עשיי
 רל םטכעלזע קיק טינ םיא טלא^אכ גיא טנידנית;'םיא וצ טאה ר^ק רל םאו;דניז יל ףיוא
 .םלענ ןיד םיט ןלהנא ןעמנ תא בתא םיראוו ;טלע;ןייזנ םיה ןלהנא ןעידיכ קכ ךיא :ראפ
 יא םע רעלייא רעלעט טלענ ק1 קפ רעטעלק םיצ החורפא טזאלינ טאק דע טייט^ םע

 שאר :םיא ןיפ רעטערס םעל ןעטשיוי

 םקישינ םיא טאק ןעק זא "רזעלא יכל יו םע;ע;יילגא 1זא ת1נ'תמ קיק.ןעוינ ל3קט ש
 רע'תא הךיעסא ףי1א קפ-־חיג םיא םה קט זא גוא ןזיוגינ טינ רע טאה א־י^נ םעל ןופ
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 ח״1 "דידוי.*
 יעיבר םוייל תודמעמ

 ¬פרש ברו וברס עמ#ש יאכז ןב !תוי ןברמ ימ? לבקמ ע#והי יכר רמא־
 אלא ברקלו קסרל ר׳דטלו אמסל א? ו׳דלא ןיא# .יגיסמ השטל הכלה ־ '
 הפרצ חיכ תסככיס .עורזב םיקחתמה תא ברק> .עורזכ םיל־ןקטה תא קתרל־
 ןכ הברקו.ם# התיה תוחא דועו :עורזב ןויצ ןב זיקחףו .!רקדו רבעב ההלד
 רמוא הדוהי יכב .בךרלו קתרל דדמלו אמסל אב ו״־חלא ולא ןוגכ .עזוזכ ןורק
 םימכח!" ..ךבולסמה תא תוולהל רמוא ןועמ# יכרי .קחרל אל לבא ברקל
 יכנא הגה רמאנ# .םלועב םול# תושעל אלא ברקל אלו קחרל אל םירמוא
 תובא בל ביציהו :ארונהו לודגה יי םוי אב ינפל איבנה הילא תא םבל ודל#■

 . ״ :םתובא לע םינב בלו'םינב לע . ,קי.ןי־״.

 ןכסס ףיגהו ךסגלה־# .ולאמשמ דחאו ונימימ ־יחא אחא ןכ לצא ודמעו !ןאי.
 קרפל ועיגה י .רי#ב םדלס ורבדי • לצלצ? אזרא ןב םייקהו .םירדוסב
 ־ולס והז .הרחתמיה העיקבו לכ לעו.העיקתו קר? לכ לע .םעה ווחתשהו ועק^

 :ןמא ונימיב הרהמב הגב:# ןוצל יהי • וניהלא חיכ תדובעל רדהתה
 טאה ןמוי ;?ו םאו;יא;!ן;ןנחוי ;;ך ןופ הרקק באה ■ךיא עשוהייבל טנאתנ טאה רמא•
 נוא3 םעל ןופ ונינל השמ וצ ןילאודנ טנאזינ תא הקקה ד זא יבכ ןייז ןופ טרעתי;
 ד ביוא קפקא תא ייז ףי1א םאו; תותפשמ ע?לעןא ןיי!וצ אס0ם טינ םטוק וזוירא זא י!׳^
 ןתקתמ וצ ןופ תורפשמ ןירעטיימ לל וצ טינ .ןיי!וצ דרטמ טינ גוא רוהט רעדא אס!ק קמיצ
 עכלנ׳דא ץרעשי1י יעל יצ םטוק רע טרעיי; .ןעמיעמ לבאט יצ נוא אידטיט ןיי!וצ ליז
 זו1פיקה טיט ןיראות; ט;עהע;ינ ןע;יד ידראל םילופ? ראפ יי!ןיטלאמ עלא םאוו ת1חפזה>
 קניי!יד ־וא;םירשב ראפ יד ץטלאה ע!א םאו; תותבשמ עפלעןא קנעהענינ ץכאס וצ גוא■
 ןגי'!יי1 זא יד ףיוא ןיפורימיוא תופיקת טיט טאה ןעט םאו; םעד ללח ןיראות;טרעטייוו רל
 אי!נוא ןדךי_ טיד רנמ ןופ'ןעויינ איז יחא הקלצ׳תט ץסייסי; טאהיסאוו החןשם'יד.םילוםפ
 טיט ןעווינ איז קסרט םןא ץא ןעותנ תא רנ;טאוו ןויצ ן3 טאה הלש3 החפשטא ןעיינ תא
 ןייא ןעווינ זיא רע םאו;ןויצ ן; טאה ןעויינ ןיטדאד תא החעשט ללגאמי לא)נוא.ת1עןרת
 ןיד אסטט אילמ1 י׳ריל# ט^וק תוח§שמ ענ־עןא ראנ .ת1פיקת טיט ןנחוי;איז ברקמ םלא
 רא}טטוק רע טנאז הלוהי 'יבל .ןענעסע;־; ץ?אס וצ גוא ןיועט׳יייי לל * ץל וצ לסטט נוא
 תופיקת טיט ץראלוי;טלעטייוו רעל ןעניי!יל םאו; תוחפשט עללעלא ק;הע}יג ץבאט חצ¬
 .תופ־סת טיט ץלאית;ט;עהע}י;תא שאיי החפשטא יזא וליפא ץרעטייוי ייל וצ טי;רעקא

 ד נוא .י םיטקס ידימלת ןישיייצ תא סאו; ;ילק ידיץכיילנרא? טמוק וזתלא טנאז ןועטש יבד
 םללש ץכאמ יצ רא;'ןעמיעץ;'ץ?אט יצ טי;'נוא ץועז״ייוי רעל טינ טטוק רע ץגאזםיטכח
 רעלייא .איבנס יזזלא ץקייש ךייא וצ לערו ךיא קיםן ץא טייטש םע םודאו; טלעוו רל ףלא
 םאד ץרעדר ללדו טעוו רע נוא רעקטכרא? דל בוא לעקיור;רל נא1ן םטא;ןעזןוק טעוו םע

 :םרעטא? יד.ףיוא רלניק ך ץפ ץראה םאד ;יא רלניק.יד ףיוא םלעטאפ ד ץפ ץלאה
 לאז םארו ילכ ץיק ןע;ופינ םי;טאה אוה ךורק טא;אתפדזו ןפ ץיעטש■ יבכ טנאתג טאה דטא■
 יולםולש רא}לאישיה ןישם;עב טיט לד לאז רע זא תוכריעז לכ ק!קדסס ריא ץא
 זישס;עצ טעע טא;לארשי קלאק ץי!וצ טייקראטש ץבע;טעלו טא;קוםן ץא טייטש םע-

 ץפיגייאאזדאז? !בעל טלעעשי;ךד ץבאה ;וא םינסב ידנצ ןעטיקינ ןעקד יד תמי ואב ׳:םולש טיט לאלשל קלאע ח
 ץגיובינ ץיא ךד טה ל1ד;ןלכ רל זא טנאה עקניל ןיד ץפ ־;ייא גוא טנאה עטכעל ץל
 אחא ןב נ1א ךאלרנעפ טימ ץכייסי:ףיוא ןמי רד טאה ©ןט םעל ףיוא ץרניןיד וצ ךסמ
 ץבאה םדל ד ;וא לצלצ ץסייהי;טאק םאו;יס!ילב םעל ףי1א ןע^ילק ץכייהי;ןא טאמ
 טיט ץזאלקי;ד ץבאק ר1םןמ ף1ם םוצ ןעטיקי;ןעזל ד זא-שאמ;טיט םחימזט ד טעדכ

 ןייא ת
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 ו״ם חרס

 איל ׳ד ודדנ

 , . תייבתח ׳ס תיחנו יעיב־!םויל תתמעמ ^ ,
 .ןק#ארב ןילפת תוצמב אוה ףחב שודקה ןבבסש לארשי ןיבילח ןנבר י!נת
 דוד רמא ןזדילעו .ןהיחתפ? הזוזמו .ןהידגבב תיציצו .ןהיחועחז? ןילפת1 *
 ץהדנה תיבל 'ד!ך סנכ#הע^בו .ףקדצ ישפשמ לע ףיתללה םוי? ע?ש
 ר?ז# ןויכו .תוצמ ז4לב דמוע י;אש יל יוא רמוא הדד .םורע ומצע תא הארי

 רסא# .,־ך# ;דילג;דיא .אצ# רחאל .ותעד הבשדונ .ז#;במי הלימב
 ן3 רזעיל^יבר :ינימשב הער# הלימ לע רידל רומזמ תינימשה לע חצנמל
 הזוזמו הנבב תיציצו ועחיכ ןילפתו #ארב ןיל?ת ול ש# ימ לב רמוא בק3מ
 .קתע. הרהמב 16 'שלשמה טוחהו רמאנש .א$ז!אלש קזח? לכה תחפ?

 :םצלחר ויאךיל בי?מ ״ ךאלמ הנת רמואו
 ימ .תחאמו םיתשמ שלש׳? עב־ואמ שמחמ ששמ םישוע .עבשמ יאצמ
 ארזעמ שמחו .ארזע השע ה;#הו .השמ השע ה;ושארה' .ןאשע

 .ןאזעע ימו .ףליאו'ארזעמ עבש םירמוא םימכח! .ריאמ י?ך ירבד .ךלי
 לאמנחנ ףוקה ןב יגעוילא .קחש םזויש ישע לחג ןהב ןנחויו קידצה ןי

 ן תחא תחא ושע יבאיפ ןב לאעמשי דצמה
 ףישעמ םיאל?;יתילפ;תוארונ י? לע ףך1א ביתבך יאמ ילילגה ימוי י?ר שרד
 תרמ אוה ףחב שחקה תרמב אלש הארו אב .דאמ תעדוי #פ;ו
 הלוע תחאןתחאל? .הגורע? םי;ועךז ןתונ םךא .ם־ןו רש? תלמי-ם־וורש?
 ןימל ןילוע ןל?ו .ומא יעמ? רבעה תא דצ אוה ףח? שודקה ולאן .העמ?
 ץזא? יגינ ןעש טאה ר1מזש ף1ם ץסילשיא ףיוא • טקיבי; ףיז טאה קלא$םאד גיא רפ1# ןייא
 םעל ןופ רדס רל ןעוויג יתא םאל שקובינףיז ןעש טאה העיקת רעעילשיא יצ גיא חעיקת ץיא
 #דקמה תיב רל זא ןיליוו רל ץל לאז סע .ת1ה םשא;רעןנוא ץפ טס;ך רל וצ רישת ן3רןכ

 :!שא געט ערעלליא ץא ץלעויו טי1בי;'דלאב לא;י
 סורא יי; טאה רע סאוו טאנ ייב טביליינןע;יימאך#י ד טנירעליג ץ3אה םדבריל ןמי וען
 תויציב בוא םשילא עלעיי! ףיוא ןילפת גוא פעק ערעיי!ףיואיץלפת .ת1צש טימ טלינ;ירי;

 ץ3יז טנאת;ךלשס דול טאה יי!ףי^א גוא .ןדש ערעיי] ץא תוזויזש בוא רעליילק עלעייז ץא
 עטהעדיג ע;ייד ןבעץג זגיא טםאוד ת םארו םעל ףי1א ץבי1ל ןאטיג ףיר ףיא באה גאט ץא לאש
 ןהעזיג ףיז טאה גוא ץחרש ץאיןע^ת ץרא תא ףלש׳י דוד זא טייצ דר ץא גוא .םישע#ש
 ףיז טאה רע זא גוא הרצש ןייא ןא "ט# ףיא סאוו ריש יצ תא ייוו טגאזיג רע טאה טעקיאל
 תא רע זא םעל ףאנ .ץדאוויג ב#ףנ העל ץי1 תא בייל ץי1 ץא תא םאו;הליש רד ןא"טנאשלל
 סאד קוס^ ץא טייש# םע םוראוו טנאזינהרי# ריא ףי1א רע טאה ץחלש ץפ ן;נאליג'םי1רא
 איז־סאוו הליש ןיפ .רוצש רעל ףיויא ןעש טגייש תי־זיש#ה לע טגאתג טאה ףלשיה דול םאוו
 םארו רעבילשיא טנאזינ טאה בקעי ץפ ץז רל רקילא 'יבר .גאש ןיטכא םעל ץא ץלףראל
 ץא החזה ץיא גיא ידיילל ץיז ץא תיציצ גיא םירא ץל ףי1א גוא פאק'ץי1 ףי1א ץיפת טאל
 גוא ־יגו םיחהו רסאנש ץ;יךניז טינ לא;רע זא ץבא; עלא ןיפ המזה רד ץא רע טייש# רייש ץי1
 ע;יי1 ןעיט םאו; עץשכראע עץי1םירא טעיר טאג ץפ ףאלש ירעל טייש# קיסעי ץיא ףאג

 ׳ :ץנידניז יצ ץפ ליצס איל תא גוא ת1צמ
 טא;ץפ הרס יל איוו טינ זא הע!גוא םיק ת#רדינ טאה ילילגה'יס1ייסל ^נחייירשרד
 #שנעש ןייא תא םדל ר#ש ןייא ץפ הלש ד .'םך| ר#ע ץיא ץפ'הלש ד זיא איה ףורע
 רעי^ז .ףא;ןיש ריא ףאנ ףי*א טיינ רלניזאב סבילשיא ניא טייב ןייא ץא ןעשא] ץרא םי;
 ביא ןעשאז אייללע אייווצ ץפ םירעליג םדעשימ ץיז ץא ד;יק סאד טםא#א3 איה ףורע טא;
 .הלדיג ןייא רא;ןעשא] עדיינ ןופ ץפא#אב טלעוו םע רס1לה ןימ ןייא יצ ףיוא ןעיינ עלא
 עלא ץפ גוא ץיגלאפ יילרע עסילשע ץירא לסעק־ץא טינ רעיחא8 ץיא חא #ורי§ רעלנאנא
 ץא ץנראפ טי;ןאס רעעראפ ןייא םודאו;בראפ ץש ןייא סיאא רא; טמיק ץנראס םדיש
 תא
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 יעיבר םויר תודמעמ
 שורקה ולאו .דחא עבי$ ןילוע ןלכו .הרויל ןינמס ןתונ עבצ .רחא רבל .ירחא

 :ונימל הלוע דח^ו דח^ ל;ו ומ,א יעמב רבעה תא דצ את ךורב
 : ןישאר םוי דסממב דדמנ אוהש רסכ תושקבה דע ,ונו ןמה תשרפו תורבדה תרשמ םירסואו

 שרדמה תיב יבשוי םע יקלח םישתש תובא תלאו.תלא יי ךינפלמ ןוצר יהי
 םיעשך תצעב תכלמ ימ:לב ינליצתו .תונרק יבשוימ יקלח םישת אלו !
 .םדא ינב ל? יגפל חור לפשו הבדנו ירבשנ יבל ןהו • םיצל בשומב בשילמ!
 ישנוח בישא אלו ינושלב אטחא אלש םוסחמ יפל הך?שן •םורת ישפנ יללקמלו
 הבהאל יבבל דחיג-ינקדהל ,רירב םיש לכות אלש רעב ןנמ היה ירוצ התאו .ריד
 זןיתודע יצנל יניעו .ךינפ דננ םינקתמ יכדו וי,7.ישא דע .ךמש חא האדלו
 לב אלמו • ךתרותמ תואלפנ הטיבאו יניע לגו .רושימ הראב ינסנו .בל ליב
 יניע רקעהו י• ינממ רקה רמש ךרדו 1 םימחרו העוש:הבוט ,דדמב תולאשמ
 77!.דר ימי ל3 ףנויתר תושעלו ךל דבעתשהל ירצי.תא ףונו .אוש תוארמ

 תוטהל* תמשנו תור ךך:בו םילחה תואצות 'ךמע יכ • ךיקח תושעל יבל טע
 ךסעכ תא ךימחר ושבכש תובא תלאו דדלא ,:.ךינפלמ ןוצר יהי. :ךנוצךל •בבל
 ם־סדר תלמכו דסה ת־דמכ ימע גהנתתו ךתורמ לע ךימחר ולגיו ונלעמ
 7קלו תושעלו רומשלו דמללו דומללו םידרה רואב תוארל ינקזו .ילע אנ הסוחו

 לכויו םיבוטו םיב־םמ םימ יל ןתו ךמש יאר:םע קבךהלו ךנוצר יקח לב תא
 אוה יבינא יבנא דטאב ךיניע דגנמ- יעשפ ר?עהו החמו יתשקב השעו יתנחת
 סרעשומ ץי1 ץא ד;יק םאל ט$אשא3 אוה ךור^ טאנ רעבא ץיתאפ ינימ ייוו־; לישעק ץיא
 ץטלאטועי;י;ימ אירנצ טיט רט־ולפ ןיט ןיי] ךא; ףיוא1 טיי; רעדנוזאפ סכילטיא'גוא םירעךי;

 :ליסיייג םאך בוא ץגיוא ך ץפ ליפא ץיואוו# םאד ץעש טנייט םאד
 ןרעטלע ע;ייפ ןופ טא; ר; גוא טא;ןייש טא; ריד ראפ •ויצ ץפ ץליוו דל ןיי] לאז קיר י-ק
 טשלא] אוד בוא #רלטה תיפ ןיא ןיציז םאו;ע;יןאך יד טיט קלס ןייכ ןא)טרלאז וד זא
 ץי1 יליצמ ףיט םסלא] אוד גוא קראמ םעל ףי1א דישת ןיצי; סאו;יד ןופ קלס ןייש ןאלו טי;
 ןופ גנוציז םעך ןיא ןיציז וצ ןופ גיוא םיעשר יל ןופ ה:;צ רד ץא ץיג וצ ןופ נע1נ ע;יץי על#
 ןיי] לא] םע גוא ןישיוטש ראפ :וא ןיבארב וצ ןייז לא; ץראה ןייש זא בי;גוא רעשעפש ד
 ןי;ייוו# בייל ןייש לא] ריס ןיטלי# סאו;יל וצ נוא .ןש׳מנעש עלא ראפ טישי;גירעלינ ןייא
 נ;וצ ןייש טיט ןי;יל;יז טינ לא] ךיא זא לי1ם ןייזש וצ גנוטיס ץיא סאל# ןייא טיש ךאש נוא
 איי1 רעפעןקאב ןייס וד נוא.ךיט ןירעטסעל םאו;ד וצ טראוו ןייא ןירעפטננ] טי; לאז ךיא
 גיי^ייא גוא .ץיז קיזש ךיט הילב םוש ןייק ןע;אקיטי;לא; םע זא ריס ראפי רעית#אפ ןייא
 ע;ייש ןיי] ןילעע םע זיפ ןעשא;ןייד ראפ ךיז ןישכראפ וצ גוא ןיפאה •וצ ביל ץראה ןייס
 ץצראה םעל רא;םימ תו>־ש ע;ייב ץטיח וצ ריטףלעס גוא רך ןי;עקט;א טייי&י;ןא ץ;עוו
 ןופ רעךנואוו ןי;ול וצ ןי;יוא עגייש קעלפז^א גוא נעז# ץ;ישואפטכער ןיא ךיט ריפ גוא
 טייק^יראפ רך טיט גוא ךלי״ד טיש םאש רטונ ןייא טיט טעיגיג ץיס ראג ליפ רד גוא הר1ת ןייד
 ןעזדע] יצ ץפ ץניוא עניימ ןידאע רעעיא ךאט גוא ריש ןופ פא אוט געוו ןי#לאפ םעד גוא
 ןייל ןאש וצ גוא רד וצ ני;עש רעשנוא ןיי] לאז רג* זא ערק ר^י ןיימ גיי;בוא טייק_#לאפ

 םוראע ןיצעןי;ע;ייך ןאמ וצ ןייחאה ןייש טיט ןיי] לאז םע בוא גאש ס;עבעל ץימ ראנ ןוצר
 ז־ש#; ןיי© בוא טיסי;ץיס זיא טנאה ץד ץא גוא ץ$על ןופ ג;והיצ םיוא ך חא ויל טיט

 :ץליוו ןייד וצ ץראה ןיימ ץניי;וצ
 זא ןדע^לע,ע;ייס ןופ טא;בוא טאנ ןיימ טאנ ריד ראפ ץפ ןיליוו •ך ץל לאז םע זייי יהי
 ץ;ייט# רעשיא לאז תונשסנ ןייד בוא ז;וא ןופ םעפ ןייד.ןעגניולצאב לאז תונמסד ןייד
 חלס רד טיט גוא דעה ןופ הלט ד טיה ןייז גהונ ריט טיט ךיז'טסלאז גוא תודש ע;ייד תייא
 רעל ןיא ןהעז וצ זיטעש ךיה ייא] ךד טע^ ךיא .ריס ףיוא ךיז שעלאג רד גוא םישהך לופ

 טכיל
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 עמוש התעו יב יתל?ת עמקיו יגנחו .רוכז,א 86 ףיתאטחוינעמל ףיעקיפ הסמ

 :הלקת עמיש התא ךחב .הק ילכ תלפת
 : הלבקה ךרד לע םודו תרדח ן עמ תרחא העקב

 .לב יפב דחוימו דיה;דחא לכה רצוי וניתובא יהלאו״וניהלא י ךינפלמ ןוצר יהי
 לובעמ לארשי;ףוקע ליצתש .לוכי ץפח .לוכשאב ועורזב ומלוע הלות
 לארשי.תיכ ףקע לש תוקונית הנקמ רומשת הי םויב תילקש הרכסאל .ת
 יתוגדו ביתכךינ .ףדכחרב םהילע'ןנזרו ףתרותל םלדנתו .םהיפב ליפת >6
 דןוריו .הפ לכ תלפת עמוש התא יב • םחרא רשא תא יתקהרו !ייא רק'א תא

 :הלפת עמוש'התא'

 ישימח םויל תודמעמ חדו^
 עיקר קפ לע ץראה לע ףפועי.ףועו ךת שפנ ץרש םיקה ו
 ,ךיחה שפג לכ תאו םןלדגה םענתה תא םדולא ארבר :ם:קשה
 :בוט יב םייהלא אררוהגימלףנ? ףוע לכתאוכהנריל םקהוצךש־קיא תומירה

 :ץראיג בךי.ףועהו םימ_יב םקה תא ואלמי יבדו ורק רמאל םיהלא םתא ף-ובע
 :ישיקס םוי ךכב יהב ברע.יהב - ^

 חטבל רבדמכ טשי ץראה ןמ הער היה יתבשהו םולקי תירב םהל יתרכו
 םק׳גה יתךרוהו הקרב יסעכג חטיבקו םתוא יתזקו :םירעט ונקור י
 יצ גוא קסיה וצ גוא ןעגדע^ ערעדנא ןיכאס וצ גוא ןעגרעצי יצ בוא ןיפעל גייגייא ןופ טביל
 ןי$א-ר םארו יד טיט ךד ןיטפעהאפוצ גוא ןילימ ןייד ןופ ןיצעזיג ד ןיד וצ םיק_ם נוא ןא^נ
 טעביג ןיימ לי>ק_ס יד בוא עטונ גוא ןנעל עטשטנעבינריס וצ בי;גוא ן$א;ןיד ראפ טכראק
 ע;יד ןינעקסנא ןופ תורפע ע;ייס ןיריפ קעעא־אד גוא פא קע^נוא רע;א5 ץיסאוט נוא
 גוא ןי;עוו טנייס ןופ תורבג; עגייו ןיקעמ םא לערו ךיא קוספ ןיא טייט# םע איוו וזא ןיגיוא

 :הלפת ץיס וצ רעה גוא ךיס םעראפ רך גוא ןעקניידינ טינ ךיא לעע ד;יז ע;ייל
 ערעןנוא ןופ טאנ רעד גוא טא; רע;;ךא טא; ריד ראפ י ןופ ןיליו רעך ןייז לאז סג$ ח*י יהי
 קא טיגיצגייאי;זיא גוא רעגיצנייא !ייא זיא רע ןיפא^אכ ץלא טאה םאור רדקרעסלע
 ליגנייס ןייא יוו דא טייקואט# ןיד טיס טלעוו ןיד ןעננאהיגיפיוא טאה ר^ ליוס ס;יפילסיא
 טסלאז וד זא גנורעגאפ ןייז ןא$ טנא־ינ טאה גוא טרעגאפ 'סאד טאה רע ןיפיורס ןייו ו'ןופ
 םאוו ה;ושמ התיס ןייא ,יפ גוא לארשי קלאפ ןיד ןופירלניק יד גנופראוו ראפ ןופ 'ןיד ליצס
 אד ןיטיה ריא ןופ וטסלאז גא^ םעד ןיא ןעעאהיגפיוא 'טסאהוד םיאו; הל5ם# טסייס איז
 רעל איד טסלאז בוא ליו־ם רעיל ןיא ןילאפ טינ לאז׳איז זא לאל&י קלאפ ןייל ןופ רעעגיפ
 ןיא טייט# סע יוו וזא תונמחר ןיד טיס ןיד ןיגס ייז ףיואטסלאזינוא הרות ןייד וצ ןעהיצ
 ןעסייאפ יל לעו;ךיא בוא ןי;ילעזטייל לידו ךיא םאוו םעל קגדע;טייל לעע ךיא גוא קוספ

 :ןעסיראב רעל ליוו ךיא םאוו םעל
 סאוו בייל ןייא גנונע^דיווא ןענעסליוו ןילאז רעסאוג איד ט;אזינ טא; טאו; סיהל* ךטאד
 ראפ םעל ראפ 'דןע רעל ףי1א ןייבעווז? לאז ליגי־ופ ןייא גוא תויה ךיז ןיא טאה
 םאו; ר^ייל ע^א גוא שיפ עפיורנ יד ׳,יפא^איג טאה טא;בוא :ליסיה םעל ןופ עוטייכפז?
 *א ךא;ןיס רעיל ךא;טעמליוץ;טאה רעקאוו יד סאו;טעסליוו סאוו תויח ךיז ןיא ןינאה
 גוא :טוג זיא םע זא ןהעזיג טאל טאג גוא ךא;ןימ ןייז ךאנ ליגילפ ןיגאק םאוו ת1ם1ע ע^א
 רעסאונ יל טלפ דל בוא ךייא טרעמ ינוא ךייא טנורפ ןי;א/וצ 1זא'טשס.נע?י4"יד טא^ טאנ

 ״• ירע רעל ףיוא ןירעס'ךיז לאז ףוע ןיס סאל גוא םיסנ ד 'ןיא'חא םאוו
 קרעזןש ראפ לעו;ךיא גוא םולע ןופ תדב ןייא יד וצ ןיד תלויכ לעוו ךיא גוא םחל יתףכו
 איד גוא ךילרע^ד י^לס רל קא"ןדיז ןילע\ו יע נוא דנאל םעל ןופ תויח ע;ייפ יי

 זילעוו ,
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 לע ידדו,הלוכ:ןתה ץראהו ויר$ תא הד^ה ץע ןתנו; :זהי.הכ־וב יסטינ ותע?
 םרבע,ל דיס םיתלצהי.םךע תוטמ תא ירב^כ י ימ? יכ וערי חטבל םתמדא
 :דירהמ ץאו חטבל ובזער םלכאת אל ץראה תדדו םדגל זב דוע ויה; אלו :םה?
 תפל? דוע וא&י״י אלו ץרא? בער יפסא רוע ויהו אלו מ?ל עטמ םהלית״קהנ
 :העוי י;דא םאנ לארש:תיב ימע המהו םתא םהדדלא ץ ינא י? ועדי :ם:וגס

 :.רעוי ינדא םאנ םעיהלא ינא םתא םךא יסיעךמ ןאצ ינאצ ןתאו

 וא£> :בקעי יהלאלועירה ונזוע םיהלאל ונינרה :ף?אלתיתגה לע חצנמל
 םזל הסבב רפוע שרחנ ועקת ־• ל3נ םע םיענ רונב ףת ונתו הרמי ׳ י
 לע ותאצב וטע ףסתיב תודע :בקעויהלאל טפעפ אוה לארשןל קח יב :ונמ
 ערנרבעתידורמ ויפב וטבע לבסמ יתוריסהזעטסיא יתעד:אל תפע ם:ךצמ ץרא
 נד2ע :הלס הבירמ יס לע ףנסבא םער רתסב ךנעא .ךצלחאו תארק הדצ?
 הוהתזןית אלו ךז.לא ך? הי׳ל!אל :יל עמעת םא לארע: ךב הריעאו ימע
 אלו :והאלמאו ךי5 בסוה םתעמ ץראמ ךלעמה ךזילא :יבנא :רבנ לאל
 וכלי ם ?ל תוריד?? והחלעאו :יל הבא אל לארשי :לוקל יסע עס?
 עינכא םהיניוא טעמב :וכלהי יבךרכ לאךשי.^? עסע יסע יל :םכיתוצעומב
 בלסס והליכאי :םלועל םתע יהר ול יעסנל ::יאנע־ק :ידי.ביעא םהירצ לעל

 :ךעיבשא ע3ך רוצמו ,ךמה
 :תאזלב לעבל אלו המר ונדורמאי ןפ ומרצ ורכני ןערוגאבדאםעב ילול
 טיבי תאז וליכיעי ומכח ול :הנובת םה? ןיאו המה תוצע דבא יט יב
 ה םרנמ םרוצ יכ אל םא הבבך וסינ:םינעי ףלא דחא ףדרי. ,דביא :םתירהאל
 ץיס םירא ןעיר ץכאמ לארשי.יד יל לעונ ךיא נוא :ךילועקז רעדלעו; ף ןיא ]יפאל?׳ ץלעו;
 ןירעדי;ןילאס לעונ ךיא גיא ט#ט;ע3י) ץל קלעיי יל ניא שדקמה תיב רך זיא םאד ךלה
 טעוו דלעפ םעל ןיפ םיוב רד ניא :ןייב ד קלעיי סנינעךעטם׳ט;ע3ינ טייב קי!ןיא קגער םעך
 רעיל הלא ץל הלעוי לאל#י ד גיא טנורפ ריא ץבע) טעוו דרע ךניא תירפ עניל ץבע}
 ןופ ןעננאט# ד ]י?עי3 יצ י ןאט ןייס ץא טא;ץ3 ךיא זא ןיסיוי ץלעו.)יל ניא ךילוענל ד:אל
 אף ניא :יל טיט טעב־ואדץבאה סאוו טנעס יל ץפ ןיל ליצה יל לעיו ךיא :יא ךא;רעיל
 םינ תלעיו ד:אל םעך ץ*1תייס עץי3 יל :יא יל יצ הויכט ןיל טינ רעמ ץוש ץלעו; לארזעל
 גיא :ןקער# 'רעד טינ יל טעו; רע;ייק_ ניא ךילרעניז ץצלץלעו;יל נוא לארזן׳י יל יצ ץסנן
 אייי :וא ץבאה ם# ץיא ניבייא ףיוא לאז זא 'גניצנאלפ ןייא יל וצ ץטכר ףי1א לעיו ךיא
 טיגינא# ץיק רעו? ץלעוו יל ניאתילד ניא רענניהתמץנ טנעל ראפ ץל טינ רעמ ץלעו;
 סלאפימיס ןעניל יל נוא ד טיט ץ3 טאנ רעיל ךיא יא קסייי !ילעיו יל גוא :ייז ןיפ ןילייל
 "א# עייי5 טייז ריא נוא :אוה ךור? טאנ ןופ ריר ד ייא םאר לארשי ד ץפ דניחג זי1ה סאל
 טרעיינ תימהב יי)ייא ץני1א ע;יים ץא טניכערינ טינ טיל ריא יל עסאפ ךיא םאו;ףא# ף

 :איה ךיר? טא}ראה םעל ץפ ריר יד הא סאן טאנ רעייא ץב ץא ץ#זןנע# י)
 :א״ם ליםישאק םילהת קא קיב םנ־טיג תיתגה לע חגני* ןופ שסייס םאד

 וצ לארסד יד ףיוא טלימאתג ןייא תא טנייפ םעד ןופ סעכ רעד סאו; םאד טינןערר םעכ ילול
 רעסאט אר1מ ךיא באה ןעסוק אייכ לארשל יל ץלעיי יי!ביוא גוא אייז ץבלאד ראפ
 ץא תא הרמג ד זא ץגאז ןילעוו נוא הרובג ץיס ןילטערפ יאפ רענידיילאב ערעיי] קלערר
 ויא ןעו^וגיג ןייא לארשי.יד ץבאה ריס סאוו םאר ץנא)ייז ץלעוו רעמאט רעסעג פא עועיי*
 ץלאז •ץימ זא טהרעוויג םאד טאה טאנ טינ בוא ךיויה תא טכאס רעזגוא סאו;םעד תש^ס
 ץא אד סינ זיא ^ נוא תויצע יד 'ןיראל'ראפ יי] ייכ תא קלאפ םאך םוראוו :ןעסעג ץיא ייו
 ץזהלאע גוא טגילןייג םאך יי] ץסלאיו קווינ נולקז ץזהלארר ייז.זא ם-־חאוו :דנאט^ ראפ ץיק.יד

 טרעהיג
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 תטדשמי םנפג םדס ןפגס י? י• םילילפ וניביאו םרוצ ונרוצכ 16 יכ ישחיגמל
 םיברפ ש*<רו םנד.םענת תסח :וסל תדרמ תלבשא שח יבנע ומבגע זך£ע
 םלגרט-ומת תעל םלשי םקנל :יתרצואכ םוחה ידמע סטכ אוה אלה :רזקא

 י "יר חדהע שחו םליא םוי גחל יכ ^.*1מי
 עמפי .םירבדה תרשע ואךכ .וכרכ םהו .תחא הברכ : רמא

 .בימתסא .תוכרב שלש םע,ד חא וכרב • ר@*(י1 עומש םא ה:הו ־ '
 םהל רמא :אצויה רמשמל תת# הכיב ןיפיסומ תןשבי •םיערכ תכרבו "־חובענ
 םינשי םג םישדח םהל רמא .הכזש'ימ הכז וסיפה .וסיפהו ואב תרוטקל םישך0
 רמוא בקענ ןב רזעילא יבב .חבזמל שבכה ןס םירבא הלעמ יט וסיפהו ואב
 ויה םינזחל םורסמ :חכומה יבג לע םתוא'הלעמ אוה שכיכל םירבא הלעס׳ד
 תונולחו .ידבלב םיסנכמ אלא םהילע םיהיגמ ויה אלו םהידגב תא םתא ןיטישפס
 ףכה תא לטונ המ תרוטקב ה;זש יה :םילבה ישימשת הלילע בותכו םש ויהו
 אלמ טוחב הדו דןןבהו ןיבק.תשלש קיזחמ בהז לש לודג בקרסל המוד ףכה)
 ׳ךכזש ־ס [הלעמלמ וילע הסיה 'תלטוטמ ןימבו ול הדד יוסעו תרוטק שו־מן
 ־״' ׳ .'י התד

1 - - 

 ןדעבמ המו םיללג בקכ ונממ רזפת; .בהז לש ילכ ךותל ןרעו דר; .התחו
 • ךתל תקזחמ לחג ילכ היתיה רתכספיו .רתכספ ןהילע חפט הדל תבשבו המאל
 ׳דב זחוא אוהש תחאו .רלוד הב ךשומ אתש תחא .הב ות תודירש יתשו
 התוא ןיפוב .תשמשמ ׳רתיל םיר־ת תשלשו .ילגלגתה אלש ליבשב הלעסלס
 גיסבזמה יבג לעמ ןשדה יתא הב ןידיךומיו חבשב ץרשה לעו םילחג יבג לע
 •חבזמלו םלואה ןיב הקרזו הפרגמה תא דחא לט;חבזמלו םלואה ןיב ועימ
 *יסמ םילבך השלשו .הפרגמה לןנמ םילשוריב ורעה לא עמוש םדא ןיא
 זא ךיל4יס סאל חא וזא יוו :תונערופ ף1ם םעל יצ קיט# ראפ וצ ץ־ואה רעיל קבע;טרעהינ
 ןילאז זנוא ןופ א ירוצ גוא לאל#י איד ןופ ק#טנעס ט;יק1ט קג*ה ףא}לא}זנוא ןופ רענייא
 יי1 טאה רעפע#א3־רעיין:זא 6אך טינקרו ל'א:ר#י יד ןופ ט;יחיט ןהע* קפיילטנא קבאמ

 ט^רינ טי;רעטענ פא ];רעיל קיגאה רע־ןרא חכ זראר״דו םוראוו קיט# ראפ רעגידיי^אכ ך
 רעקראמ# רעיל חא רעמראט# רעזנוא יוו וזא טינםוראוו :רעפע#פ רעןנוא קגעקטנא ןאמ
 ראפ זנ;וא טאה רעפע#אב רעזנוא לייוו םוראוו טנייפ ערעזנוא זניא קטפשימ ט;י:יה ניוא
 קצ ראה ןייס ןיא טבאלטינ באה ךיא טגאזינ טאה טאג םאור ףי1א'טיינ םאר ייז ש טפייה
 קפ קאס# קיט םעל ןופ'לייונ םוראע :ל'אר#י איל ןופ י#ע;עהעדיג םאר קרעט# ראפ וצ

 םישעמ עהלעןא ןעוט יי] יטולב הך1מגן ץפ רעדלעפ ד קפ גוא קא$#קיט רעילחא םודה
 םישעט עלעילךא} .ןביורט ןידוערעטיב ןנייז.קכיורט קיינ ערעילהרומג? גוא םודס יוו םיער
 :תונערופ ןייא רמולב קביאט קיינ ץפ ןעלננעה ערעקיב יי] וצ קד לא] םע זא יואר'חא דאנ
 חא רע סאוו רעןנא}רעפיפ יל קפ פאקי דדינוא קיט רעילחא קננאל# קפ טפיג רד יוו 1זא
 ןטלאדאב מיי1 םישעמ עךגקי1ראוו רא$ :לארשי יל ץפ ןעקענ טלא?ינ 'קמוק טעוו רזכא קיא
 ער1רצ1א ע;ייט קא ןיטלאהאכ ק;יי1 גוא ץכענ־ראפ טינ יל באה־ךיא גוא ריט ראפ טיהיג גוא
 ומי ^זא קלא*אב יל וצ טעוו ד נוא תונערופ ץפ הםקזנ יל טידביג ןא חא ריט טיט
 םי1א קלעמ סיפ ערגקד זא טייצ רעל וצ קיז טעוו גנולאץ סאל גוא קנייז םישעמ ערעיל
 איי1 ףי1א קלעוו לעוו ךיא זא קיג סיוא טעוו ת1בא תוכז ערעייז זא רמולב קרערו טשטילנינ
 ק^יי־מ יצ דימ רא$ טי'כ^ינ ןא גוא םניהאנ ךאר חא ךאלכ רעיל ץפ גאט םעל .ןעגקדכ

 :קמוק יצ טיירבי;ןא חא סאך סאך ד וצ ןעמיק טע\ו ךיג גוא םיחולד ליפ ךריד י
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 ח״ם האפ

 תשמש!?-
 ר5דל םיסמי ם?ילה זחא2י ע־חי הלוק תא עמוש אוהש יול ןלו .אבו ץ־ו אוה>
 :הרענה רעישל סיאממה תא דימעמ הת דמעמה שארו .אבו ץר אוהו רישל-

 תוהל ויניעש דע הנקזה ןל תמ וגיא ןדה תא הלמו דחוש
 ללו .םיקידצ ירבך ףלסיו םיסקפ רועו רחשה י5 חקור אל דחשו רמאנש י י י
 תס וניא םקמ דחאכ ומצע השוע אוהו אמוס אלו םלא אלו רעד אל וניאש יל

 :ונאובת הער שרודו רסאנש םהמ דחאכ השענש יע הנקמ ןס י
 , . . ןידמגע ןיא קרס תוכדב׳
 1ל ןסנו,דחא ןוממ אבי ךרדב ללפחס הדדש דחא דיסחל השעמ ןנלר ןנח
 ם_יסש רחאל .ותלפת םעש דע ול ןיסמח • םולש יל רךןרק אלו םולש
 דאמ ףשפג רומשי ףל רלש׳ל קר םבתלותב בותכ אלהו אקיר ול ירמא ותלפק-
 יל ת־וזהח אל המל םולש ל1ל ,התנש? • םכיתושפנל דאמ םתרמשנו ביחכו
 ול רמאי .ילת לן׳הך תא עבות הדר ימ ףדכב ףשאר ךתוה יהימ םא • םולש
 אבו ם־ןו ־של ךלמ ינפל דמוע תלה ולא ול רמאי.םידבדל ךסיפאש רע ןופסה
 ול ריזחמתידר םאו .ואל ול רמא .םולש ול רדחמ קי:ה םולש ךל ןתנו ךרבח
 םיךבך אלהו ול ־סא • ף:סב ישאר תא ןיקתת ויק ול רמא .ךל ןשוע 'ויה המ
 .רבקב רחמו ןאס םודדש םלו ־של ךלמ ינפל דמוע תלקש התא המו רמתןלק
 יס אוהש אוה ךורל שודקמ 'םיללס׳י יכלמ ךלמ ינפל דמוע יתיתש ינא • ףכ
 רע טכדאטש ט$שט םעך קעווא טגיוג בוא דזווש טמענ םאו; ץל רעכילטיא גייא חיי לכו ־
 בוא ק$םפ ןיא טייטש םע סוראו; ליקנוט ןידערו ץניוא ע;יי1 זייז רעטלע רעל ןופ טד
 רך ץא גולקקייז.םאוו ך וליפא דנילכטכאס דסוש רך םוראוו ןעמע;טי;וטסלא] דז#
 גךעק;יה טינ זיא סאו; רעכילטיא גוא 'םי לכי :דייר עסכערינ איד טמיוק ראפ בוא הרות
 ץפ טינ רע טיגראטשיייז ןופ ריענייא יוו וזא ףיז טכאט נוא דנילב טיננ־וא סוטש טינ גוא־
 םאור רלגוא פו6$ ץא טייטש םע םוראוו יי!ןופ רענייא יוו וזא טרעוו ף;זיב ריעטלע ר?

 : םייא וצ םאר טטוה תי3 אוצ טש־ואע
 םאור דיסח ןייא אייכ ץפארטינהשעט ןייא ףיז טאה םע טני־ועלד ץינאה םינ;ר ך ןמי ןעך.
 םיא וצ טאה גוא הררש 'ןייא ןעטץכינ זיא געוו םעל ףיוא ןעווינ ללפתמ טאה רע
 טואוניג
 רד טאה
 וצ טיהיג ןיי] לא] םע טלעיי; הך1ת רע;יא ןיא יןאדטייטשיסע יוזב ודי טנאזיג םיא וצ הררש׳
 ערעייא וצ טיהינ רעיי] ןיי] טלא] ריא בוא טייטש קוסע ןייא ךא;גוא שי^נ ןייד טיה גוא׳ריך-
 םולש ץיק.טרעפטנעינ טינרייט וטסאה םוראו;'שולק ריל וצ ןבעניג באה ךיא זא .רביד
 ןופ טולב ןייד'טנאמינטלאוו רעוו דרעווש ןייא טיט פאק ןיד ץטינשי;פא טלאו; ךיא ביוא
 דייר טיט ןיטעב רעכיא יריל לערו ךיא זי •ג טראוו טנאץג םיא וצ דיסה רל טאוד .טנאה ץיט
 ץיד גוא ררעה ןיסיורגא רפ ןענאטשינטסליאו;ודיןעו;הררש םוצ טגאץנ דיסח ריעל טאה

 ןט-וקיג טלאו; רגת
 אוד בי־ . ...־־
 םיא וצ
 טנאץ;>
 ררעה ץסי1רג ץיא יפ ןע^אטשיג ראג טסלאו;וד םארו וד ןעויירט־וחו לק_ ץיא ךאד זיא ־סאל
 םאו ו ךיא • טאהיג אר1מ רזא וטסלאו;רבק ץא רע תא ץתאק גוא אד רע זיא טנייה סאוו
 רע םארו םיבלט ע?א רעביא תוכלמ ץיא זיא רע םאוו תוכלס סעל ראפ ןעגאטשד ץב ךיא
 ארומ טפראדיג באה ךיא זא ןכש לב ןייא ץוש תא גיכייא 'ףי1א םויק ןייא טאה ינוא טבע7

 ןינאה

 1,יי
 םולזעתיק.
 גםי1א טאז
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 דמגה ותוא סיפתמ דימ .המכו המכ תחא לע םימלוע ימלועלו דעל סמ
 ' :םולשל ותיבל ךל,דו ונממ דיסה ותוא רטפנו ־ ה^נ ^

 ןילפתל אלו לדנסב אלו.לעמב אלו תופח דוגרפ? אל םמ; םרותה ןיא
 רשע:אמש וא ינעה ה־שלה ןועמ ו־ומאיו י;ע:א?ש •עימק? אלן י
 רדו? תוירבה די• חאצל ךד? םדאש י?ל .רישעה הכשלה תמורתמ ורמאו
 .אצמו רמוא) :לארשעו למ םיקנ םתויהו רמאנש םוקמה יד;תא.צל ךחצש

 :םך80 םי,דלא יניע? בוט לבשן ןס
 ץתמימס לכ ךדו ןכש הרותס ול םירמוא תומל הטנו הלחש ימ ןנ?ר י!נת
 שח .םוידרסל רסמנש ימב ויניע? המח יסי קשל אצוי םך'א .ןדנתמ י
 המח יסי לפנו הטמל הלע .רלוקב והונתנש ימ? ויניעב סמח יסוי ושאר?
 ול ש: םא ןודל םחרנל הלועה ליש .ןחל םודרגל והולעהש ימ? ויניע?
 הבושת םךא לש ןימילק־יפןס ולאו .לוצ;וניא ואל םאו לוצ;םילודג ןיטילקר?
 רדאו הבח וילע ןירסלמ העשתו םיעשתו תואמ עשת וליפאנ .םיבוט םישעמו
 דינמ ףלא ינמ דיא ץילמ ךאלמ ילע שי םא רמאנש .לוצנ חמן וילע דמלמ
 יונ? ךעל8 י?ר :ךנכ יתאצמ תחש תדרמ והעדפ רמאינ ונעור .חש;םדאל

 זיא דיפ^רד בוא ץראווינ ןימעכינרעעיא הררזע רד ףניה זיא.םולז^ ץלעפטנע ריד ץ?אק
 :ם1לשל זי1ה ןיי!וצ ןעננאניג תא ינוא םיא ןופ ןעננאנינ קעווא

 סג יג ןי־

* 

 :םולןקל זיוה ןיי! וצ ןעננאניג תא נוא םיא ןופ ןע
 ז ןיא ןייג ץירא טךאקינ טינטאה רד ןופ םילקז^ יל פ,
 גוא טניילינףלנוצ ץטנוא ןופ תא םיויז יל סאוו שובלמ ץג;

 טאה רע זא ץי1 דשוח טינ םיא לאז ןעז? ידכ ליפאטנאפ ץיקי
 עימק, ץיק.טיט טינ בוא ץלפח ץיק טיט טינ גוא"ןדכ$ק ד
 ילג ץירא טאה בוא איד ןופ טע;ך טנערטינ פא טאה רע זא
 ד תמחמ ץנאז טייל ץלעוו ןידערו םודא רע טעוו רעטאט

 1 רע טעיוו רעמאו? רלא ץלאוויג סורא רע תא היון6 רד ץפ

 םיראו; .ץלאווינ ךייר רע תא ה^לה תמורת ץפיטלע;םע-
 *וו ה״ב טא;ראפ ןיי] אצ1י ףראדיאינ רע ידיו־זא ןיטייל ראפ
 פ ןייא ףא;גוא לאר^י ך ראפ גוא טא;ראפ ץיר זיי1 טלאז -

 1 1! ׳\י ן פ *י:־

 ץכ־ואמש וצ טגיינינ תא גוא ןיראויג קנארק תא םע רעוו טגילעליג ץכאה םינבר יד ןעי ונא
 ופגיינינ ןירעיו םאו;עלא ןופ גהנמ רל תא וזא םוראוו הלותמ ףיז ייא!םיא וצ ןעמ טגאז
 ךיילנ סאך לאז םאנ רעל ףי1א םיחא טיי;שטנעמ ןייא זא .הלותמ ףיז ןע;יי1 ץבראט# וצ
 וצ ה;וםט ץיא תא םאוו םעך וצ ץדאות;טלעפמנעינ רעכיא תא ירע יוו ץנלא ענייז תא תד
 *אה ןעמ יוו ץנלא ע;יי] ןיא ץי] ףיילג םאד לא;ידו םיא טוט פאק ך זא גוא.טפש'מ ןייא'ןאט
 ץא ץלאפיג תא נוא טעכ םעל ףלא ןע;נאנינףי1א תא רע ןעוו לוא .ץטייק ץא קבעניג םיא
 ףיוא םיא טאה ןעמ איוו ץני1א עניי] ץא ןיד ףיילנ םאר לא; טייקפאלש תמחמ רענעליג
 .ץמפשמ ץטלאד םיא לאז ןעק התימ ףלא ץמראד יטפשמ ןעמ םאוו טלא םעד ויצ טכארביג
 ךא בוא טיוט םעל ץפ לוצינ יע טלעוו ר#וי ייתלט עסלינ םיא וצ ץלנאה ראפ תא םע בלא
 ^עזפוג גוא הבושת ןיש^טנעןנ ץיא ןופ רזע־וי י^ילס יל ןענדז םאד נוא לוצינ טינ רע טרעוו טינ
 בוח דמלמ םיא ףלא ןע;יי] םיכאלמ גיצניינ גוא ץינ טיט טלעדנוה ןיי;וליפא ןעוו;םישעמ
 ביוא קוספ ןיא טיימ# םע םוראוו לוצינ רע טלעוו תוכז דמלמ םיא ףיוא זיא ךאלמ ץיא מא
 ט^זייט ןופ רענייא תא ךאלמ רל גוא ץילמ םיאי ףי1א זיא טאע ףאלמ ןייא ץלנאה ראפ זיא םע
 ץד !ישטנעמ םוצ ץנאז וצ טיתבינ ןא תא ץילא רע רא;בוח דמלמ םיא ףלא קניי] םאוז
 רל ץא ץרעלינ וצ ןופ םלא םיא טזייל טנאזנוא טאנ םיא טמיראבירעל טייקיטואפטכער

 לכוי יבל ץפ ץז רל רקילא יכנ :גנוזייל םלא ץיא קגופינ באזו ךיא טנאז ה״ב טאנ גוא בורג
 ילילגה



 ישימח םויל תודמעמ
 ךאלמ ותואב העשתו םיעשתו תואס עשת וליפא ד?וא ילילמ יסוי יבל לש

 :ףלא ימ דחא ץילמ ךאלס רסא^י לוצ; תוכזל דהאו הבוחל
 . . , , . ל־םחלם ח-שמ ׳ס הסוס
 ,ךלוהה םכיזדלא יייי> ״.םה^פמ וצרעת לאו וז@חת לאו ואריה לא םכבכל ךב!לא
 יעמ םכבבל 'לקנ לא :םיסא עישוהל םכיביוא םע םכל םורלהל ם^מע

 .\ר,

 ־1*
 םכיהלא ץ יב .החומו לוק יג?מ וצרעס לאו .תונרקה לוק ינפו? וזפחת לאו
 .םוק? 'לש ?סענב םיאב םתאו'םךן ־ישו לש וגוהצגפ םיאב םה םכמע ךלתה
 .זנע ולפנ םהו ברחב לפנ ףוסל ופוס הת המ תילנ לש ונ1הןןב וא? םיתשל?
 .וטע ולפ;םהו ברחב לפנ ףוסל ופוס ,ךת המו ךבוש לש ?ורענב וא;ןומע יג?
 ם?י?;וא םע םכל םחלהל םכמע ךלוה-ב 'םכתלא ,יי יב .ןב םתא יא םתאו

 :ןוראה הממ הז .םקתא עישוהל
 ׳דגבלש חא זמר הרות הלמל .שרא רשא עטנ ישא ה;; ישא ןנ?ר ונת
 ןבל ותמכחב רמא הטלש ףאו .,דשא אש:־13 רדאו םרב עם!ן ךיב םדא ׳
 ךז ךתכאלק ץוחב ןבה .ךסיכ תינבו רחא ךל הדש? הךתעו ךתיאלמ ץתב
 ן?,ל רחא ר?ד .,דשא וז ךסי3 תינבו רדא .םרב 'הז ךל הלש? הרתעו .תיב

 יד ךתיב תינבו רחא .הנשמ וז ךל הדש? הלתעו .ארקמ הז ךתמאלו? ץוחכ
 ׳1 ךל ׳דלשב תדתעו .הנשמו אלקמ יד ךתכאלמ ץיחב ןבל ־תא ר?ל .דומלת
 יסוי יבכ לש ונ? רזעילא יבל ־.םי?וט םשעמ ולא ךתיב ;ריגבו דרא .דומלת
 תא ב1ה ףייא תינגןט גיצגייג בוא ץינ טיט טלעלנוה ןיי* וליפא ןעוו טנאןינ טאה ילילגה
 ח$ט ןייא רא;גוא תרכז דמלמ םיא ףייא חא'םאו; ךאלט םענעגייא םעל ןיא ץימאהראפ

 :טי1ט םעל ןופ לוצנ ךייא רע טרעוו תוכז ףייא רע טאה
 ראפ בוא דרע© יד ןופ אייר^ינ םעל תסחט ץרעווייץיונ טינ ןילא)רעצרעה ערעייא ןרי
 איך ןופ ץפיאלק םעד תטזוט ץטכרא© טינ דןיז טלא)ריא ץךךעו;יש יד ןופ ץענאלנ םעל
 ל1ק םער תסחס ץטסנגא טיג טלא) ריא גוא ליס םעל ןופ גנומורב םעך תטזדס ניא ץדליש
 רעייא טאנ סוראו; יירשיג רעיל'תמחס ץכאר© יצ ןירעוו טינ טלא)ריא בוא ץנעוו ךימע
 ר^יג ןייא ןופ ןיחצנ םעיל טיט הקרל? ירעל ץא ןעט-וק יי1 .ךייא טיט טיינ סאו; רד חא טאנ
 םעל טיט ןעקוהינ ןעניד םיתשלפ יל .אוה ךורב טאנ ןופ ןיחיןנ םעל טיט טמוק ריא גוא םרו
 ד גוא ־תעווש ןיא ץלאפינ רע חא ףיס םוצ תמג ןופ ףיס ץל ןעעיג חא םאוו תיל;ןופ ןיחצנ
 ןופ ןיהצנ םעל טימ ןעקקינ ןעניי] ןיטע ןופ רדניק יד .םיא טיט ןילאפינ ךייא ןענייד םיתשלפ
 ץא ןעלאפינ תא רע ףיס ץל ץזעווינ תא םאו; גוא ךכיש ץמייהינ טאה םארו אקצ רשי םעל
 טאנ םוראוו יזא טינ טיי2 ריא לארשי ריא רינא םיא טיט ץלאפינ ךייא קניי!יי)גוא דרעווש
 ןיומעה וצטנייפ ערעייא טיט ךייא ראפ ץ־גלאה המחלט וצ ךייא טיט טיינ רע טאנ רעייא
 איד םאד ןעט טנייט ץפלעה ךייא טעוו ךייא טיט טיינ םאו; רעל טייטש סע איוו ךייא

 :ןירא םעל ץגארטינ טאה םארו היול הנחט
 טרבינ טאה רענייא ןעוו רעיל© טייטש הרית רעל ץא.טנירעלינ ץיגאה םינבר ך ןגני וגת
 .ןעווינ ךלשמ ךיז טאה רענייא ןעיו גוא טצנאלפינ טאה רעניייא ןעוו טייטש ךא;רד בוא
 לא)גיא בוטש ןייא #ייב לא) שטנעמ ץיא ץרא ךרד טיט דער ־דד טנירעל הרית אך
 יזא ךייא טאה ךלמה הםלש.ביי!ו ןייא קמענ יע לא)ךא)רל גוא ץמוא; ץימ ץיא ץצנאל©
 ץיא ןעייב טסלא) 'ןעט טנייס םד הכאלט ץיד םאנ רד ףייא ןא טירפ המלח ץי1 טיט טגאזינ
 .ןטראג ץירנ ןייא ץצנאלפ טסלאז ןעט טנייט סאל ־דלעפ ץיא ןא רמ וצ טייר© גוא .בוטש
 טסלאז ןעט טניימ סאד חא שוריפ רדנאנא .בידו ץיא ןעמענ וטסלא)ךא) רל דחיב ת־גנו רחא
 רעלנאנא .ארטנ ךא)רעל גוא תיינשמ ןענדעל יטס.>- ךאנ רל ינוא קוס^ ןענרעל רעירפ
 ךא;־דל בוא ארטנ ךא;רל גוא תיינשמ גוא קוספ ןעינרעל טמלא)ןע? טנייס סאל חא שוריפ

 ומסלאז"'
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 ישימח םוא תודמעמ
 ךל הךש3 הרתעו. • דומלתו הנשמ ארקמ הז ךתכאלמ ץוהב ןכה רמוא ילילאל

 ן רכע׳ ילבקו שחר ךתיב תולבו רחא עבוט םישעמ ולא נ.פ תינא
 רכשהו .םילצע םילעופלו .הברמ הבאלמהו .רצק.םויה רמוא ןופרט יבר
 .רמגל הכאלמה ךילע אל .רמוא היה אוה :קחוד ת:בה לעבו .הבלה
 רכש ףל קמוני .הברה הרות תרכל םא .הנממ לטבהל ןתוח ןב התא אלי
 ןדיש ןתמש'ערו • ךתלעפ רכש ךל םלשלש ךתכאלמ לעב אוה ןק$ן • הברה

 :אבל דיתעל םיקידצ לש
 ןד!וח ןניא ןתויההל אוה ךחב שורקה דיתעש 'םיקףצ
 לב א ־טאי שודק'םילשוריב רתונהו ןויצב ראשעד היהו רמו

 א*י קרפ

 םאל .םייטלק םלועל םה ףא .ם.יק םלועל שודק.המ • םילשוריב םלתל בותכה

 ץרא רימידב ארק אל ןב לע רמאנש .םלמה ינפ לע םימשו םירמ
 ופילסנ ל,ייקי יטול דומלת .רעצ םהל של רמאת אמשו • םיטלבלב מ

 :'ופעיל אלו 'וכלל ועגיל אלו ו^ורל םירשנכ רבא ולענ חיכ

 הלודגה ת# התפו םגאש דחא .רציב .רימחהלו לקהל התפמ
 תשובבו .םיעלס םישמה ןתונ '.לאקשלבש הנטקה תאו .'הערכב?
 .רציב •דימתהלו 'לקהל ער םש איצומבו :שלבחמהו שיבמה יפל לי
 ןעמ טניימ םד טגאזג טה ילילגה יסוי יבר ןופ ןוז רד רזעילא יככ-םיבוט םישעמ ןאמ וטסלאן
 םיבוט 'םישעס ןאט וטסלאז ךא;רד גוא ארמ;גוא ת1ינשמגוא קום£ ןעמעל רעירפ טסלאז

 :רכש ץל לבקמ טסעוו גוא ןגשרל וטסלאז ךאג רךגוא
 ןא זיא אוה ךורב טאנ םאור םיקיידמ י ך .והילא ןופ הבישל איד טנירעליג ץבאה םע אגח

 וצ םוא טי;רעפ ךל יל ץרעק חישקה ת־ומיל ןיכאמ גידבעל יי] לא; רע זא טיץוביג
 ץא ץל טעוו ןיביילב רעלגיא טעוו םארו רעד גוא קוספ ץא טייסש םע םוראוו דרע רעיל

 גוא ע^לייהעלא ץל תלעיו יד רמולב'רע;ילייה ןירעיו טנאזיגטעווןיכילטיא וצםלל^ירי
 יזא ,םילשורי ןיא ץי1 טעוו אבה םלועה ייחל ץבירשיג ןא זיא םאור קילצ רעעילטיא םיקידצ'
 ףי1א םויק ןייא ץבאה םיקידצ יד ךי1א וזא גיבייא ףי1א םויק ץיא טאה טאנ רענילייה דל יוו
 וצ טיירביג ןא זיא אוה ךורכ טאנ םאוו ןיךאיז עגיזא־ד איד ןיגאז טסעוו וד ביוא נוא.גיבייא
 םע םויואוו ראי טניזיוט ץי1 בורה טעוו טלעוו עגיטגייה איד גוא טיעוו ןיל יל ץא ןעיינאב

 איל ןעומ סאיעגאיט ץגלאד םעד ןיא ןיי)טקראטשיג ץילא טעעטאג גוא קוספ ץא טייפש
 יי1 גוא רעלדא ך וצ יוו יזא ןעדיגילפ יל וצ טכאמ אוה ךורכ טאג׳ראי טניזיוט יד יא םיקידצ
 ץבאה טיג אר1מ ןייקרימ ןילעוו םורל קוספ ץא טייפש םע םוראוו רעסאוו ך ףיוא ןיכעויש
 רימ לידו טשטילגיג םדא ץרעוו ץלעוו גועב יד זא גוא דרע יד ץטיב ראפ ץרעוו טעוו םע זא
 רעקאט :וא ;ןבאה טינ או1ם ץיק ריפ ןילעוו םורל םלעי ך ןיטימ ץא לאמטסנעד ןייז ץלעוו
 יצ ץפאה םארו יד גוא קוספ.ץא טייפש םיקילצ יד וצ רעצ ץיא זיא םאל זא ןיגאז וטסעו$
 טינ ןילעוו גוא ןעהילפ וצ ץבאה סיכ ץלעע אייז רמולכ ןדב טיפ ץטייכ ראפ ךיז ץלעוו טאנ
 ץפייל ןילעוו יד רעלדא ך יוו ויזא ליגילפ ד ןעגגיירב ףיוא ץלעןו ייז ץפ רד רעצ ץיק_'ןיבאה

 :קיז דימ טינ ץלערר גוא ץינ ץלעוו יל ץל דימ טינ ןילעוו תא
 רעכיא איז טער רעץיא ןעור דעלא הלותב ץיא ס;אט זיא רענייא ןעוו ןיד םעל ייב סנואכ
 רץיא ןעוו.1זא יוו שרופמ המעמ יד זיא .ארמות ןייא טימ אלוקיץיא ץלנאה ראפ זיא
 גיצפופ רא; רע טיג״סינהכ איל ץופ תסחוימ עועסערנ ןייא ןעווינ התפמ רעדא סנאמ טאה
 תודדוימ עטסנעלק ץיא קווינ התפמ רעדא סנאמ טאה רע ןערר טמ רע דו 1זא םנק'םיעלס
 לארשי'ך ןופ עסמנעלק ץיא וצ זא >א ארקוה ץיא תא .אלוק ץיא סאד זיא,לארשי ך ןופ

 זומ
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 ישימח םויל תודמעמ
 חאמ ןתונ .לאר^כש ה^קה לעו העוביק הלודגה לע גת םש איצוהש דחא
 טדדנ אלש וניצמ ןכש .השעמ השועה ק רומח ויפב רמואה אצמנ .םיע־לס
 ¬ושעי הז יתא ום!ר רמאנש .עלס ןושל לע אלא .ריחמב וניתובא לע ןד רינ

 :ילוקב ועמש *לי םימע? ^
 שודקה רמא .ערה ןושל לע .תרוטקה רבכמ המ לע לאעמשל יבר יבד אנת

 :יאשחבש רבל לע רפכיו יאשסבש רבל אב;אוה דןורב ",
 העבראל וא השלשל גול יצחמ .ם:נשל ףאו .רחאל םתא ןילטונתישבר״ימ

 תוחפי.אלש דבלבו רמוא יסוי יבר .האמלו הקשעלו .השמחל גולמ ־
 !םי;ושאדד לע ןיפיסומ ןיאו םינשה לע !יפיסומ .תיעיברמ םהבש ןורחאל
 ונממ השע:אלו • ירכ;ל ותכמל אל ׳יז.יס םואלב וב'־ובאשיו ןנבל >נת
 .ישפח םיתמכ ביתכל •תמל קכירכת יגמל השוע לבא .רומחל תעדרמ

 :תוצמה ןמ ישפח השענ תמ םדאש ןויב

 ם״טהדנ

 :ץישאר םוי דממב רדוסמ אוהש ודכ תושקבח דע ׳וגו ןמה תשרפו תורבדה תרשע םירמואו

 חלמבו דסחה תלמב ימע גהעותש יתובא יהלאו יללא ::ףיגפלמ ןוצל יהי
 םעו יש?נ םיא1ןח םע ףוסאת לאו ירטממ יל חונתו .ידלח ימו לכ םימחרה י י
 יעדת ףיאריםע'יקלד ןתתי .ינבזעת לא הבישו הנקז יע םגו • לח םימד יש*
 יסוכו יללטו יקלח אהיסהמעו םלש בבלב ףנזצר ם^ועה ףדיצר זיבו זןמיש
 יתאטחלו יעשדל ןפת לא יסובא יהלאנ יתלא ק א}א .ילרוג דץמ1ת התא י?
 "כ נוא .םימכ יל ןופ תסחוימ עטסערנ ןיי# וצ טינ רע יוו וז# םיעלס עצפופ ק יגעג רע זומ
 הנשימ יד ח#'.ארםוח ןיי# םימ אלוק ןיי# ןלנא״ד ראפ דןיוא תא ער 'ם# איצומ ןופ"ןיד םעך
 ןופ'תדחוימ עמקע׳רג יל ףיוא ןעוויג ער ם# איצ1ם טאה רעניי# ןעוו םוראוו.1ז# יוו שרופמ
 א^מנ םיע?ס טרעלנוה םגק> ךיילג רע טינ ל#רשי ך ןופ עמסנעלק רעל ףיוא גוא םימל ך

 .תאווינ#ר1'פמ זיא התפמ ייכ גוא םג1א ייכ ץכיוא ייו 1ז# אךמוח קי# טימ אלוק קי# אד חא
 ק] חא ער םזע"איצומ זיא רע ז# ןעמ טניימ סאך לי1מ םעל םימ טגאז סאוו רעד רימ קניפד
 רעלא םגאמ טאה רע ןעוו קמ טנייס 'םאד ה£עט ןיי# טוט םאוו םער ןופ רעיחאה
 ןעור גוא סנק םיעלס טלעלנוה קבע; רע זומ ער ם'# איצ1ם חא רע ןעוו רמולכ ןעווינ התעמ
 םע ז# רימ זעניפינ רז# 'םוראוו סנק םיעלס גיצפופ רא; רע טינ התפמ רעלא סנאמ חא רע
 טינ קלאז יד ז# ר*לם רל קא קרעמלעערעזנואחיוא ח רמ רד קלאווינ תמתחיג טינ ח#
 ל#ך#י. ץר# ףיוא טעליג ץכאה יי!םא;ו ערה ןושל קנעוו ןופ רא;לארשי ץר# קיק.ק; ק־יל#
 ןעסעיצ ק^ זיא לאמ קניזאד םעל טימ טבורפיג רימ קכאה יי1 ק-וס^ קא טירפש סע םתאוז
 יי!קבאה םילממ ד ראפ ז# ןעננתלינ חא.לוק קימ ק# טלעמינ וצ טינ קבאה יי!נוא להאמ
 :ערה ןו#ל קגעוו ןופ ראנ קיראווינ םתחנ ^ינ חא ח רמ רד נוא טגילניזינ ךרא קוש

 רפכס תן1טה זיא דניז קי# ראפ סאוו ףיוא 'טנירעלינ קבאה לאעמשייככ ןופ הבישי יל אעו
 טרעןו סאוו ךא] קי# ןעמ? זאל טנאחנ טאה אוה ךורל;טא; .ער^ז קשל ףלא ראנ
 דידד רעליט# לנ>יס קא ןאטינ קיעוו יד סאוו תך1טק ןעמ טעימ םאל דייה רעלימ# ןאזןגיג
 רעליט# טגאקג טלעוו םארו ערה קשל ןעמ טנייס סאד ךא!קי# ףיוא ק!רפמ לאז'םע נוא

 :קנראב ראפ נוא דייס
 קדעמלע ענייט ןופ טאנ רל בוא טאנ קימ טאנ רד ראפ וצ ןופ קליו.'רל קד לאן םע ח*י יהי
 םימוךרקפ הךמרדטימ נוא לסק ןופ הרמ רעד טימ רימ טימ קד נה1נ ךיז טמלאןוד ז#
 טינ טסלא] יד גוא טס־ואזנ קימ קפ ןעור קכאמ יקמ טסלאז נוא רעמלע קיסי קפ גאט על#
 םולכ דלו# ךיז אייכ קבאה םאוו ןישטנעט יד טימ גוא ,בייל קימ ענילגיז אד טיט ןאמ קי#
 דקמ'טסלא] יד ז# יקל ךיא טעב רעטלע ןיימ חב ךי1א גוא ןבעל קימ ןאט קי# טינ וטמלא}
 ןיד קסייוו סאע ד טימ בוא ע;ימכןא$ עניד טימ קלס קיט קכענ טסליא] בוא קואל ראפ טי*

 זעמאנ
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 ישיטח םויל תודמעמ
 םישעסלי ???ל יתעשפשו יתרעבו יתאטחש יעעיהצ׳ו ,תונועלו

•1 

 לןלובכאס? ןעטלו .וידואו המלשו דס קה*ח השמ ןעסלו .דןיד?עלארשלן
 אך!ן ימשל}׳ ימ יל ןיא זןךעלכסי ■דרא םתר יב ילע םחכו .ףתני;ש ןעמלו

 ריאו יתלהבנו יתלסי .יתאר:ףעמש יתעמש י :דדלא ל דלא י? יןנעב
 .הנובתהו תעדה ףיפמו .הנומאהו קדיזה ףתאמ י? ףסוא יער תוסמ

 עמקו יננע זןתנימאע ינונחת לא המאהו ■ אובת ךלא יתעושו יתלפת העז?#
 :הלפת עסוש התא זןורן .ה״ לכ תלפת עמוש דרא י? .יתלפת

 י" ׳•־_ :הלבקה ךרד לע םודו חרידי ץעמ ת-מא .רשקב

 םלוע םיקיו וחכ? לבת ןיכס וניתובא דדלאו ונדדלא " ךנפלמ ןוצל יהי
 .ותלד;תראפת תוארהל .ך םויב םינותחתב שיח תוירב ארוב ותרותב י1
 יתלא " אנא .ותדובע לע שיא תושעל אילפהלו תוברלו תורקל ורכ עלבי התק
 :ןמעט הנטב יךפמ ,ישא ליפת לכלךלי,'השעס לע םחר םיברה 'ךסש|
 בלח עיפבלול תסיעמ יתשה !תדל ןההו ןהיתוקינמל גיסהדכחילאו לארשל
 •זע תדהו םיקנויו םיללוע יפס ביתהרה ףתךובעל ולךנל ןעמל ןהיתודלול
 •לזניחער ישמ םתעבשו וקנית ןעסל ביתבדב ןויע תססנכ תוארל ונילכ הכזנ)
 לחב • ■יפ לה תלפת עמוש דרא יב • הלובב זי!ס םתננעתהו וצמזלו !עמל

 _ :׳,יל?? עמוש התא
 םיס בוא ןיצראה קצנא; םעך םימ ן1צר קד ןליט םארו רעגילקאב ע;יך קז&׳יווצ :וא ןעקאנ
 ץיס ףיוא ט;אה ןידכ ןע;עהעל רעטנוא טסכאט יד םוראוו לר1ג ןייה בוא קטס קיט קי1 לאז יד

 דקא םאור ד;יזע;ייט וצ נוא ת1עזקו ע;ייט וצ ןרעק טי; ךיז טטלא;וד זא 'לקד טעב ךיא.לרוג
 םףרימהערימיס טיט וד אוט.ןאןגינ םיער םיסגןט באה ךיא םארו גיא ריד ראפ ט;יד;יק;באה
 טיט :וא םהרבא טימ ןעוריה תירב תך1ב טסאה וד סאו;קבערר ןופ בוא ןעטאנ קיד ק;עוו ןופ
 תמל^ו דןך\ קיסאו הןןדכ ק;עוו ןופ :וא טכעע ע ;יד ןיזעעיג ק;יי1םאוו לארשי :וא קחצי
 ריטףיוא ־ףיזסעראברך נוא ה;י?שקד ןיבעוי 'ןופ:וא לוט#ןיד ןופ דובכ םער גואוהילאו
 ףיוא קי_ז םסיט ךיז לא; םע רעוו ריט וצ אד טי;חא ריד ץוח :וא םוחר קיא טסיה וד םוראוו
 םרעסיג באה ךיא טאנ :טא;קיט טאג טסיב אוד םוראוו קיפ קיט קא ןעסמ לאז :יא ריט
 גוא קקארזק'רך ןיראדיג קב :יא טלעטיצי;'באה ךיא קטבראקג ךיז ךיא באה גנורעה קד
 מא טייק_יטכעךי;םאר זיא ריד קפ םוראוו ריד וצ העד קיט ןיגאז וצ ןופ קטב־ואפי';ךיז באה
 רעה טאג .ד;אטש ראפ םאר :וא טפא# קסירו סאד חא ליומ ןיד ןופ :וא טייהראונ םאד
 ץד טיט טעבי; קימ וצ םע;ראפ :וא רד וצ ןעקוק לאן איירזקיג קימ :וא הלפת'קדכ וצ

 . • 'ד :הלפת קיט וצ רעוד :וא ריט רעפטנגז טייהראונ
 עדעזמא קפ טאנ רעך :וא טא; רעז;וא טאג רד ראפוצ ןופ קלדו רד קין לאז םע זימ יחי
 לאז איז זא טלעוו ד סנקמ חא :וא סכ קז טיט טלעוו איד ןא טיירב רע סאוו קלעטלע
 עסמדעטנוא יד קא םיאורב עגי־ועבעל ןיפאד^אב טאה רע הרות קיז ךרוד קבאה םודר ןי*
 אייז ןיא טקאה גוא הלוד;קי:ןופ טייקגיי# סאן קזייוו וצ גאק> קגיז^ד םעד קא תשל1ע
 ףדא שט;עם רעקילטיא ןאק וצ רעד;ואו'ו גוא ךיז קרעט וצ :וא רקז קסכויפ וצ סכ קבע^י;
 אד ףדא ריז םעראב - ■ ־ -
 לאזסע
 רע; . "..
 ערעינז וצ ךליט קי_ז עיפק^מ וצ קלאו^ ייווצ יוו 1זא ןייד קלאז ייז טסירב ערעיד ןא טיירב

 ׳• ־ן .י ,יי > ״ יי-י-״ו.,'^ ׳ ^ ץ*. ג ן־־^ ף״ ו אי
 גיא ךימ ריא ןופ טכ-ור© יך ןופ קיז ליפס טינ לאז .דן^א קי<< זא טנעה עניד תפ קרעוו
 עקז;עקן עיעקד א צ ךליט םאר ןעטטכייש סאד הקסיס ד קרעמ 'טרעעטיגיטי;

 סי?רא
 קנ
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 ,ךמל ץך$ וחדבי ^?לו ,דמ? הנדנל הת ש״ג ץךאה אצות םדללא רמאיו
 תאו המל המהבה ת&ח המל ץד*י,ר תת תא םתלא שער :ןכ יהר
 םדא הקע םיהל*ן רמאי! :בוט י? םי,דלא אדד תנימל המדאה שמל ל?
 ל;בו ץראה לעבי הק,ד?גי םדכשה ףועבו םת תגדל ו־ףיו ונתומדכ ונמלצב
 ארב םיזולנ םלצי1 ומלצב םדא,ד תא םדזלא ארביו :ץרא£1 לע {עוערה שמר,ד
 טרו ורפ םי,דלא םהל רמאמ םי,דלא םתא דןרבד :םתא ארב ,דבןרנו דבז ותא
 תומרה הה ימי םהק׳ל ףועבו םת תגדל ודיי השבלו ץראל תא ואלמו
 יג9 לצ רקא ערז גז* בשע לב תא םכל יתסנ ידמ םדללא דמאר :ץראה לע
 תת לללו :הלבאל היהי םבל ערז ערז ץע ךל וב רקא ץעה לל תאו ץלא,ך לל
 ק־£ל? תא ,ךת שפג ט ־קא ץראה לע שמח לכלו ם.ימק,ד ףוע לללו ץראה
 דדר דאמ בוט הגהו הקע רביא לל תא םתלא ארב :ןל תב בקע

 :ישקה םוי ךכב יהב ב־ןע *״*.
 :יגוצת ילי לעפ לע)ינב לע ינולאש תויתאה ודהו לארק:שודק ב רסא ,ךכ
 :יתיוצ םאבצ לעו םומש וטג די.ינא יתארע הילע םדא)ץרא יתיקע יכנא

 1וא ןויצ ןופ הקד;רל ןיא ןעהעז וצ ןיד הקוז עלא ץלאז ריס גוא ביול עקראט# ץיא יד ןופ ןייב
 ריא ןופ טייןגטע$> ץפ ןיד טא1 טעוו ריא בוא ץ;יד טעו; ריא טישאו קום$ ץא םיימש םע יוו
 ת1בכ ריא ןופיטייקגייש םעל ץפ ןבאה גונעת טעו; ריא גוא ץגייז טעוו ריא טישאו גנוטטירמ

 תויח ךיז ץא טאה ישאו; בייל ץיא קהי>• סי1א לאז דרע איד טגאזיג טאה טאנ םיהלא ך>יאף
 *אחא םע נוא ־ףע רל ץפ תויה-יל גוא גמנעטליוו'גוא תומהב ךא;ןימ ריא ךאנ
 רך ןופ תויה יל ךיוה רעילטיט גוא טלאטיזעי;רעיל טיט טיילביג ןא םאה טא;:וא:ןעוויב
 ערעיד ךאג דרע רעל ןופ גגונעטליוו םאל רא;גוא תומהב איל גוא ךאנ ץט ריא ךאנ ־ףג;
 ץיא ץ$א#אכ רימאל טגאןייג טאנ טאה :טוג זיא םע זא ןעסעזינ טאה טא;גוא ךא;םיניס
 םיא ץבאה םיכאלמ איל עז?טאק םיבר ץישלב טלעט^יג קוס§ רל טאה םורל גוא ,ץשטגעמ
 ץיא זא ץרא ךרל זעא ק;רעל'וצ ןיינעמ םגל ץפ עוםא#אכ םעל ןיא ץסלאהיג ימי;
 סאע םעלופ ךנוא יוו 1זא ,םע;יןלק:ץיאי ץפ תו&ר ןעמע;גוא ץטאראב ךיז רעהיג רעסיורג
 טנילנ סאל חא טלאטשי;רען;וא איוו וזא ץנעוו'ןי#טנעמ םעל ץפ םירגינ ןא ץבאה ריס
 ןיא גוא םנ םעל ץפ ז^י׳פ ר קאי'ץניטלעווי;ןילאז ץז^סנעס יל גוא ץבאה לכש ץלאז יד ןעט
 בוא דרע רעצנא;רל ץא גוא תומהב עלא ץא בוא לעטיה םעל רעטנוא ןע;ייז םאו; ליני־ופ ך
 ןיז^מנעס םעל'ץפאז&^ב ץילא טאהיטא;נואהךע רל ףיוא טעקדיוו 'סאו;ננונעמליוו עלא קא
 ןעט םאוו םערופ רל בוא ץ;עוו ןישטגעמ םעל ץפ ץראווינ טכאטיג חא םאו;םעלופ םעד ןיא
 אוה ךורב טא;ץפ טלאטטינ םעל 'ץפ םעלופ רל זיא ץפאשיאב םיא ץא ץט׳טנעס םעד טאה
 :ןפאשאב יד רע טאה הבקג ןייא טיס רען ןייא .םיאיבנ ך וצ ץחיואב ךד טאה רע '1זא דן
 בוא ךייא טרעט בוא ךייא טכורפ טע<ןיניד וצ טאת!טא;גוא טשנעבי; יד טאה טאג גוא
 ליגיופ ד ץא בוא םנ םעל ןופ שיפיידיץא טביטלעוייג בוא איז טג;יווצ־אב גוא דרע יד מלי$ רל
 םא;טאההלע רל ףיוא ךיז טעטלייי םאור יתויח עלא ץא בוא ליימיה םעל רעטנוא ןנייז םאו;
 ןאפ ןעט זא 'ןעטא! טסקאינ יד ץא םאו;ןיזאר;יילרעלא ךייא וצ ץבע;ינבאה ךיא טגאקב
 ףיוא םאוו רעסי1ב עלא ינוא דלע רעין^<נ רל ףי1א זיא סאו; טלא רךנא.נא ףי1א ד ץפ 'ןע;ד
 אידץפקזיד ןא(כ ןעט זא ןעטאז חנאס ראפ חא יד ץא םאו;'תורס עכלעןא טמאו;םדו
 דרע יל ץפ תויסעלאוצ גוא :נ־ואונ ץהע קא וצ ץד סאל לאן ךייא וצ טרא דדנאנא ףיוא
 רגר ףיוא םאוו גנונעמדיי עציא 'וצ נוא לימיה םעל רעטמא ק^י1 םאוו ת1פ1ע ע^אוצנוא
 ויא םע נוא תאונ'ץהע ןייא וצ ץזאר;ע^לג עלא ק1 לאז תויה אל חא םיא ץאסאוןדךע

 :טונ רעיד זיא םע זא ןא^י;טאה רע םאוו ץלא ןעהעקנ ט^ו טאנ נוא :ןעוץ;וזא
 ריא בי1א רעכע^אב ןיד גוא לאלשי ך ץפ רע^ליייה רעל ט;אץ;טא/ טאןד וזא ׳ה ימא ץ□
 םאעליטיה םעלןופץבייצ ד ףיואיץגערפ רא;ךיט ריא טןיא| ץגער^ ךיט טןיןו םיאיקב

 דיא
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 ריחמב >א חלשי יתאמ ריע הנבי אוה ךשיא ויכךח לכ־ן קדצל והתריעה דינא■
 ישנא םיאבסו שוכ רחסו םחצמ עיני ך רמא הב :תואבצ ך רמא ־תשב אלו
 וללפתי.ךילא ותתש: ךילאו ז$ע!םיקזב וכל:ךירחא ויהידןלן ורבע!ךילע הלמ
 :עישומ לארש:יהלא ךחתסמ לא התא ןבא :םיקולא ס5א דוע ןיאו לא ךב ךא
 תעושת !יפ עשינ לארשי :םיריצ ישלו המלבב טלה חח!םלב ומלבנ םנו ושט

 :דע ימלוע דע ומלבת אלו ושבת אל םדכלוע י י ״ ^ה״
 ךאמב ןוב; :טטח לב לבת ןיבת ףא רזאתה זע יי שבל שבל תואג ךלמ יי
 :ם;;ךתורהנ ואש:םלוק תורהנ ואש:ך תויהנ ואשנ :התא םלועמ יאמ ״
 דאמ ונמאנ ?סיע -:י םורמב רידא ם:ירבשמ םירדא םיבר ם:מ תולקמ

 :םימ:ךראל * ש־!!ך הואנ ךתיבל

 םנעה עגייס סאוו לארשי רלגיק עגיינ ףי1א רבא ןיטייסאב ייז סאוו דרע דל ףי1א טהעז ריא
 ןיהיביג ףיכ טלא] ריא׳זא ךייא ףיוא לטומ ןעל םאר זיא ץ$א#א5 נוא'טקועוויג ץלא ץבאה
 ךיא״גנאל וזא טרעי •ינ רצ;לכוב;ץפ החלצה אילםארו רימ ראפ ץי1 רגת'אר1ק גוא יי1 ףיוא
 אל באה :וא דרע יד ןי$א#א3 באה ךיא'לארשי יל וצ ףליה ץיאץפא#איג גנאל ךאל באה
 ףי1א ךיא באה ץועהנעס ד גוא ץני1א עגייס ןיא זיא גיטראפ טנעל םאיו םער וצ ץכעגי;
 באה טפאשרעה ערעייז עלא גוא לימיה ך טגייניג ץבאה טנעה'ע;יימ ךיא ,ןפאשאב ריא
 שליכ תוכלמ'םעל ןעיה ט;ייס סאל טייקשכעריג טיט םקעוו רד םיא באה ךיא :ןטאבי; ךיא
 עלא גוא לעי> ץפ ט;עה איל ןופ לארשי רעד;יק ע;ייס ץפלאקיג ץדעוו ץלאז ם׳-א ךרוד זא
 גוא םללזקורי טא^ש ץיס ןעי1ב ףיוא טעוו רע ןיבא© גיהלאפ טכער ךיא לערו ןיגעוו עגיי]
 ץפ ג;וטייכראפ ץיא תמו© טיג ןיקיש םיורא'איירפ לארזעי ע;עיגדט ראפ ע;יים טעע רע
 ךייא ךיא באה םאר טגאק; טאג טאה 1זא ןא$ םאר רע'טעע דןר^ תמחמ טינ גוא טלע;
 ךאג ךייא לערל גוא לע3 ץפ טנעה יל ץפ לארשי ך ץפלעה לערו ךיא םאת טיט ןעומ;עידומ
 ותחקמדי ןופ ןיטייצ יד ןיא בירס;ס ץפ ט;עה'יל ץפ ץפלעס ייז.לעוו ךיא וזא ייו ןיי] עיל1מ
 סארי םיאבה גוא שוכ ץפ ת1רוחה ך גוא םיבצ© ןופ ססוג סאל טגאזיג טא;טאה וזא :ךל©ה
 םאר ןעט טגייכ םאן ןישט;עמ ע^טפאה סאק םילבורל ץיק_ ןע;;יירכ ךיז טיט טעוו בירהנס
 ץז^טגעס ע;יי1 טיט בירהגס בוא ץרא§> רעעיא יי] ןילערו םילשורי רמ ףיוא בירסגס ןופ !ידד
 ךא;והיקזחי ריל וצ ץבייליג טעוו שטוג םאר רא;גוא ו^קזחי ץפ 'ט;עס ד ןיא ץלאפ ץלעו)
 טיט טאה ביירזטס םארו םיובש מ ןמאע רעכיא יי1 ןילעוו ץטיייס ץא ץיג ךאנ יי] ןילעוו ריד
 ךא;םוראוו ץטעכ יי] ץלעוו רמ וצ גוא ץקוב ךל יי] ץלעו; ו״ךיקזחל ריל וצ גוא טכארביג ךיז
 אימפ בירס;ס ץפ םיובש עלא ךלט׳ל יהיקזחו טאה טאהיג הלפט ץיא טאה בירח;ס זא םער
 תא ריל ייכ רא;זא ץי1 הך1ם ןילעע עלא רעטייוו קוס$ רל ט׳גאז ףיורל ףלא .טזאלי;םיורא

 ראפ טאג וצ ןמימ יי] ץלעו;1זא גוא :ןילא אוה ךורכ טא;ראג רערעה טינ גוא טאג תיא אל
 ראפ לארשי יל ץפ ןעטע;טלאי^יג טסלאז וד ידב זא ץיטש ראפ זיבעגיג זגוא טסאה וד ראו

 לארשי ד ןופ טא; קיא וט?י3 ייז ףי1א תונקסי קיל ךיז *גרעו:יל םע'זא נוא יד ןיפלעה וצ
 ןע^אניג ןנ,־;יד ד רעלעזנא טי5 עלא טמעזן׳ ראפ ןי־ןאיי ק;יד יד :יל טספלעה וד םאוו
 טיט ץפלמינ !דעוו יאישל ד:רדלי3 ד טכאסד ןינאה םאוו תוכאלמ ילעכ ייד דגאש טימ

 :גיכיוא זיכ ןירעע'טשע?'יאפ טינ םעונ ייא ףלדו עןיבייא ץיא גאז ש׳טאג
 םייקסיורג טילקי;ןא טאה ;וא טנליקינ טאה טאנ ןינאז ןעש טעוו טופ טעוו סישט זא ןל־ יי
 גוא סנ טיט םלדכראנינ םודא ךיז טאה גוא טייקראטזן׳ טיט דילקינ ןא רד טאה טאנ

 םיוא םינ לאז אין זא טיילכיג ןא ךיוא טלעון יד טאה טאנ ןא קסיו? עלא ןלעוו לאטטפנעל
 ץפאשאכ םלעוו ד ט?אן וד זא טייצ רעל ןופ טיירני;ןא זיא לוטש קד :חעוו טשטילנינ
 קכיעדינ ףיוא קנאה קכייט ד זטאנ קיא קמינ וטסינ טלעוו יל ק״אשאכ טסאה וד 'רעדייא

 " ־׳ י־ - י ו •ך־ ־•־-.״ ן— -־•־ ן •י־ן ןיע י^-

 תמע ץכא׳י םאוו םיאיל;ע^יד :לימיה ץא טציז סאו;טאג םעל ץפ ל1ק םאד
 טגא
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 ישש םויל תודמעמ
 בוזעו דאג? םפאו ד:תלזא יכ הארו יכ ךלמל וידבע לעו ומע
 וכיסנ !יי ותשי 'ולכאי ומיסכז בלח ־^א :וב וימח דוצ ומיז!

 היבשו ללח םדמ ךש? לכאה יכיחו םךמ יצח ריכשא •
 וי^ל בישי םקנו םוקי.וירבע םד יכ ומע םווג ונינ־דו :ב:וא תועךפ שארמ

 ומע ותמדא ־י^כו רימת תכססס ו״פ המיס
 ויה הרונמהו ימינפה חבזמ ןובירב וכזש ימ • םלואה תולעמכ ןילוע ולחה
 י;מה לטנו 'םנכניימיגפה חבזמ ןושרכ הבזש ימ .םסי#? 1יםיד!רמ
 .טיפיליימ זייש 1״א ןיי1 טעוו הוה ןייד יצ נ1א טביילנב רעייז קניל הליא;רך ףי1א טגאקנ
 !יימ טעוו נ4ז געט עעאל ףלא ץי1 טעוו ןיועמ מי?יג טעינ 0אייי 2^ויימ ת'3 יי ׳ 0*י
 ^ :ןידעוו בורח טינ לאזן
 טכעע עגיל היוא ךל טעיי גוא םירוסי.טיט לארשי. קלא? ןיל )יטו"?1? טעינ טאנ זא חיי יכ
 טגאהיד זא ןהעזטעוי רע זא יל ףיוא ץל םז־חט רעליוו ףיז לאז רע.זא ץטאלאב לאלזקל
 טזאלינ סיוא ריז טאה ם? תא יל.ןיא טקראטשע ףיז טאה גוא ןעעאנינ הא טנייפ םעל ןופ

 :״ ״.ס ייי יזי **יר ייזח^זל חזמד דרוד טס-וק םע״ םאוו ףליה ןץא לאך1קי יד יי3
 ;ונ טייכפ# וצ טי;ןילא] יי] זא הקהלה

 רעטענ פא ערעייזיןנילואוו יל ףלא ןינא; טעוו ה־3 טאנ נוא':ן?ילבינ טינ רעטצלע ץיק.יי1
 טצישב ליז ןיבאה יל םאוי ןייטש רעסראטש רעיל הא ואיו בוא יל וצ טנילינ ץבאה יל םאוו
 לט׳ט היא ץלא הא סאל טלעס ירעל ראפ נ'יא ןיז רל ראפ ץקעל ראפ יל לאז רע זא םיא ץא
 ןיסענינ רעטענ פא ערעיל ץבאה תונורק.ערעילץפ בלח םעל סאע :רז?ע? פא ערעיל ףיוא
 !ייוו םעד ןעקנורטינ ץבאה תא תונורק יל ראפ ץיז בירקט ץנעל? יל םאוו ןעט טנייס סאל
 הפלעה רייא ץזאל יניא ץיטש ףיוא יעטענ פא יד ץזאל יל יא9 ןעיניכ וסמ טאה קמ סאיי
 טהעז :שנעתאנ ראפ ייא תאגמצישאב ץיא ךייא ףייא ץל "1 ץא? גיא תונערופ םעל ןופ
 טאה ריא'יניא רייא חיוא טכארביניבאה ךיא סאוי תונערופ ץפ טייטש ראפ נוא טרעךנוציא
 ריסיטעוו רענייק בוא ןיפלנמי ךייא לעיי ויא םאוי ףליהירל ןופ נוא טינ ףליה !ייקסענ״ק ץפ
 1 י .. .      _ 6^1% י■■•* י ס םע תא הבייח רל םעל תא ןיל לפשו? םעל ןאק,ךיא םאיו טאנ ןייא ץב ויא זא ץרעוו טינ

 דרעל םעד טיט בוא ןי־יערוזש וצ לימיה ץא ץל ךיא סאו; ריט יצ טנאה ןידב ןיבייה ףיוא ךיא
 היס זופ עילק ד ןיפראש 'לעוי ויא זא :גיבייא בעל ךיא ןהוו 1זא דעווש ךיא ןינאן ךיא לעמ
 טפשט ןופ:הר? רד ץא ןיטלאה ןא לא;טנאה ץיט נוא ץנאלג ןייא ןיבאה לאז איז זא תעווש
 רעגידיילאב ענייט וצ הטקנ ןייא ןיועקטוא לא;ךיא ילכ םיטזןד ץפ הלט רעל ץא טינ נוא
 טאז לעונ ךיא:ןילאעאב ךיא לעי טניייפ ענייס וצ נוא ןאשנ לארשי ךייא וצ ץבאה יל םאוי
 זעיילפ רעיל הסע טעוו תעווש ןיימ נוא טנייפ םעל ץפ טולב םעל.ץפ ןילייפ עגיימ ץבאס
 םאוו לארשי עתנאלש רד ד ןופ טולב םעל 'תמזלס ז^וע ץיא וזא ץ3אה יל ץלעיי םורל גוא
 רארב תלחת םעל ץפ הי3זן׳ רל ןיא קטינינ "1 ןופ !יבאזל יי] ליימ תא ץסאנ ראפ ץבאה יל
 לתי טנידניזינ ךאנ !יבאזל ןייעכלע עיעיל םאונ לאושל ד זיא ]אשינ טאה טנייפ רל םאוו
 ןינאה יל םאוו לארזקי קלאק ח ץסייל ע?א ץלעיי ץל טעו םאד זא :ףיורל ןילאעאב יל ךיא

 דיא 'יל !יבאה טאהיינ !יבאה יל תורצ ליפ יוועו^אח גוא אוה ךור? טאנ ץא טפעלאב ךיז
 סכעע עניי1 ןיפ ןיראווי;ץסאג ראפ זיא סאןו מ־ול3 םער ראפ םוראוי ץזאל ראפ טי;טךאק
 *עוו רצ גוא רעגידיילאפ ע^ייתצ ןירעןכ םוא רע טעוו ה1$קנ ןייא מא ןייז םקונ ךיז ד3ן טעי)

 " ג לאישי קלא$ ןד ש מא ד4אל ןיי!וצ ןדעיי ט^יליוואכ טעינ גוא רע^יא
 הפיקשה



 דעש םויל תודמעמ
 םידדומ תורנ יהש אלמו 0;מ הרונמה ןושלב הכזש ימ .איח הוחתשהו
 תא קילל© היה ונממש קלוד יברעמה ת* הימו יחרממ תא ןשלמ םיקלוד
 תא לטנ .הלועה ס3ממ וקילדמו ונשדמ הכבש ואצמ .םיברעה ןיב הרונמה

 לע םלהמ תא רבצ התחמב הכזש י©־ :אץר'הורתל,דו העש הלעממ זובה
 חמ תרוטקב הכזש ימ :אצר התתש,ל התחמה לשב'ןדד־טו חבזמה יבג
 ינסינ יכותל ונממ רזבתנ .ובורקל וא ובךואל ונתונו ף3ה דוותמךזכה תא למיונ
 לולתה • הןבת אלש ףי^למ ליחתה זלש ריהז יוה ותוא ןילמלמו ועפחב ול
 םא .רמקה ול רמוא הנממהש דע רימקמ ריטקמה ׳לה אל אצת דדרמ
 ריטקהו םעה ושרפ .־ומקר לח; ןהכ ישיא ־ימויא הנמתה לחג ןהכ ,ךיה

 י• אצי הולתש,דו "קין.נש^
 השע,יתא ףא ונילע תר!גש ,דמ ונישע •םימשה !מ ךשלק ןועטמ הפיסאה
 םמשה ןמ ףשלק ןועממ הביקשה .ונתחטבהש 'המב ונמע י 1'־ ־
 .טל התח;ישא ,דמדאה תאו .תונבבו םימיכ .לארשי תא ־טע תא ךרבו
 .שבדו בלה תנז ץרא וניתובאל תעבשנ רשאכ .המהב תודלובו רטמו לטב

 :תורפב בוט םעט ןתתש דכ י
 ח׳נ יק תוכרנ ד־טלח
 ךורבו םיח-ד - . . 4 * * * 4.

 - 1-,׳•,י • ״>׳ ■?,׳>״ ■ד״יי, !,,.ו ״1,1; ׳^^@7 ילא לב ארבש

 ה?או שלו דקלו ןחטו דולו הרח שח רמעו,רצקו ערזו שחוי .לוכאל תפ אצמש
 םךא עג:תועינ; ,ימכו .י#ל םיארתמ ולא לכ אצמו םיכשמ ינאו .ילכא ךב ^או
 ךב רחאו,רפתו עבצו גרא] ,רוטו,ץפ;,ו ןבלו זזג .שובלל דגב אצמש דע ;ושארל

 :י^פל םינקתמ ולא לכ אצומו םיכשמ ינאו '.שבל ,
 םדו&י איי אליא םתינעת תאו תיש תא םיתלאה'ארר ,דוקינ ישגאבידמאג'^ל
 1* טסאה וד םאוי ןאטינ קכאה רימ.לימי,ד םער ןופ גנונואוו גילייה ןייד ןופ גול הפי״ש״ד
 בוא ןעעיג סיטכס זנוא טו?אה אוד םאמ זגוא טיט זקוא ת אוט 'ןעיוינ רתונ זנוא ־1
 יצ ןלעמ טסאה ת םאו;דךעד ;•א רעטכעטטיט גוא ןיז טיט לארשי קלאפ ןייד שטנענ
 םסאה וד יוו וזא תומהנ ןופ ת1דלו טיט גוא ןינער טיט אלט טיט קשטנעב איזוטמלאז ""

 רןליט ןיטלאל טניר ס1ן םאמ דנאל קיא וזא זנוא קבענוצ קועטלע ערעזנוא וצ ןיחאוישיג
 :תורפ ד קא םעט ןיטוג ןייא קנע;טסלאל וד זא ידכ קי;אה'גוא 1 י 'י

 י*? טאיל ^3יל ־"י םעל ףלא אונר םישש ןופ ליה םדירג קיא ןעהעק טאה אמיז ןב ״־״ מ
 גיא עלא יד ןופ ןיצךאס ןיא םאמ תובשחט ד םייוי ;וא טנמק.םאמ רד חא טביוליג טגאזיג י
 לפ יוו ט*ןיג טאה אטוז ןכ :וקה קנראכ וצ עלא ד קפאישאנ טאה טאוו רד חא:טכיולינ
 גוא טלעקאינ טאה רע .ןסזן וצ טיורכ ןענופינ טאה רע חכ טיטיג קשארה םדא ריז םה ע,חט
 טגרוינ טאה נוא ןשארךיג טאה נ1א ליללניכ טכאטינ טאה נוא קטינשינטאה נואטייחגטאה
 טאוי נוא טפליג טאה גוא קלא^ינ טאה גוא תלוספ איל קכייקיג םיוא טאה נוא טלעפופ'

 ףיוא אירפ ליז רעלעפ ליא גוא .קעגיג טשלע רע טאה לאנ רל קקאכינ טאה ;וא חטאנ,ריג
 קשארה םלא ליז ט,ך עהיט לפ אימ גוא .ריט ראפ טיילניג ץלא םאדיקפיגינוא קיטש וצ

 טאה גוא טכעמינ טאה ;וא ןענופשינ איל טאה נ4< טפאלקנ סיוא איד טאה נ־א ?שאמינ
 ליז רערעכ ליא ;יא טעליילקנ ןא םאר רע טאה לאנ רעד ;וא טייניג טאה ינוא טבראפינ

 :ריט ראפ טיירגיג ץלא םאך קפיננוא • ־
 ערעיד !עהעןיג טאה טאנ זא הוניכ ק6 !יט׳טנעט יל ייכ קלאווינ טגאח;טינ חא םע י־ייג "ל
 עריהד קעמנ טאה טאנ ,טייטשלא ראנ ןטסאפ רעיל ג1א ט״לקג ןא ןכאה יל סאע קען



 ישש םויל תודמעמ
 לא? ם??כל וערקו רסוא אוההמו "דערה םברל? מ? י? םהיפיעס ז#י

 :* לא םו^ו םכיד^יג ^ *
 ןמית#יהיןעל ימ עדי • דמד?דלעיתךבע*6 יסע יסלי3כר1כאזי
 יסמ יסוי יבר דנ$ '.הלוע יתדל ןבידל הלע ירכס יל םידבוא םאו * ־

 *• דיראל יתרזחו ר?ך יתךסא אל

 זומ רס$ש הרותה לב דאב הלוקש איהש ׳־ילד? הלה? רסוא ןדמש יבר
 :הלאה םירב־ק ל? לע םקסע : תרק ־#א תירבה םנ ־

 תא)תירב ל!תא יתרק הלאה םירבדכ יפ לע יב רסא# הרוחבש ת1ץס*
 ץרא!םמש ומיקת? אל הליס אלמלאש,הליס הלזר? רחא רבד .לא#ל

 :יתסש *מ ץרא3 םמש תוקח .1ל$ו םסיי ירירב אל םא רסא#

 לארשימ תחא שק? דבאקה ל# ךד?לל םלועב יד" םלא ארב1ךכיפל
 תדא ש?? םממ למ .אלס םלש דבא ולאב בוחב-ד וילע הלעמ ^ י

 אלש תורבה םולש י#?ו .אלס םלש םנק ילאב בותכה וילע הלעס לא##
 םיאיבנ ך ךךוד נוא.געןו קהוג םוצ געמ ןיזהכעל^ רעיד ןופ טיועקנ רךיוו קבאה יי1 זא קלעוו
 עלעייא טסיד וצ קוסירל מ^ן שך1קה חור םעך ןופ ןעוויג לבקה האובנ ד קבאה יד םאמ
 ןטאןוצ הבוש׳ה טוט גוא תיולגל הסחה רדיילק ע־קייא ןסיר וצ ןפואל טיג־ויא טעמיצרעה
 דייכ דףי1א יעוקנ יב1ע טי;ךיא באס גאה סכעל קיט ןופ .טגאזינטאק ץ?1י יכרירמאז
 ןיטלאע םילבס עמכ זאנואקכ קיק.טיגקב ךיא זא ל1אוו םייוג ך'יא.םירכזו ענייט ;ופ
 טלאןו ט^ת ןעט ואוו טרא םעך אוצ ףי1א איינ גוא ןחכ ןייא א1י ץכ ךיא זא טגאקנ דיה
 ךיא באהגא^ םבעל ןיי© חפ טנאזיניסל יבכ טא$ ךאז קיא ךאנ גוא ג ןע^אביב 'ףי1א ףי*
 ןע;עןנייל ךיז לא)בוא רע^ניהאיקלעןל םוא ךא}רעד ךיז לאן ךיא זא ךא1 קיא טגאןין טי*

 :טנאחנ באה ךיא 1זא יוו ןעווינ הך1מ רקז באה ךיא רא$
 חך1ת רעך ראן קגעקיטנא טגעוי איז םאוו םיורנ 1זא חא הליה ןופ הקס ד טגאן ן1עה# יבד
 ראפ טאת אוה ךורב טא^ םאו; תילב םעל ןופ טולב סאד קוס? ץא טייע# םע םוראוו

 :הרות רעך ןופ ריד ע^זאד ך ע7א יוו ליפ 1זא םאך טגעדו ךייא'טיה קהיגש
 אל טינ זיא םגן םוראוו הליה ןופ הןצה ד חא סלרג יוו טגאז יבריטנדעלינ קבאה ריט אינה־
 ןיפוריג טינ טלאפ זיא גוא וניבא םהרבא יוו ת1צה קא ןנמוינ קס1ע טאה םאוו רענייא
 בואריה ראפ אייג קום$ ןיא טייהה׳ סנ)יול הליה ןופ העמ ־ח,תטסה רא)רע^א;קואווי*

 שלריש רעדנא ןייא .רך קה׳יווצ גוא דיה קהלוצ תילב ןייה ןיפענלעו; ךיא גוא ץגאנאייז
 רעו ןופ ת#ט עלא קנעקסנא ץילא טנעוו אד סאמ עי1רנ 1זא חא הליה ןופ הוצה'ך ,חא
 איץ> ליפ וזאטמחי אד סאו; .רקיה קפ !י#ה יל רויד זא קוס^ ןיא טייהזק םע םוראו; הדומ
 .לד^י דטיה גוא קמינ תידב תו£ דיל םיה ךיא באה הך1ח רךקפ דייר עקזא־ז ך
 חלה 'הפ הגמב ד טינ ןעמ םוראו;הלה קפהוצה ך חא םדרנ איוי זיא שלריפ רלגא ןייא

 :םאזניג טינ םויק.ןךכ דל^ גוא לעהיה טלאוו
 רעל ףי1א ז^פגעה ןייא יא^ האירבה תלחה קא קלאעינ קפאה׳אב חא םורד איבנ ךכיפל■
 ש׳פ;ןייא רא^יוליפא ןדיל,יאפ טכאס םאו) רעבילמיא זא ךד קמעל וצ טלעוו ^
 נואם?עןועצנא;אידקרילראפטבאהינטאהרגןאיווךיילנקום$לעלםיאףי1א טגניירב
 עצגאג ד ןעיריג םין2מ טאה רגן ימ 'ךיילכ חא ז^פ;ןייא רא^ וליפא םיקה חא םאוי ירעמלהיא
 *סיג לאן שטגעה ליא זא קבאזד םול^ ךיז ןי^ימגן ןיל^טיר ד זא קמחו קפ גוא .טןעמ:

 חגאו י מ•
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 ■תז׳מיך הברה םירמוא םינימה ייחל *לשו .ךיבאמ לחנ אבא ורבחל םלא ר0*י
 תועיסמ הטב עבוט םלאש אוה ךחב שודקה לש ותלדג דימלו .םלמ^ב

 ־אוה ךחב שודקה שיבלמה יבלמ ךלמ ילאו .הזל זוז ןימחםלבו דחא םתוחב
 גת :ורבחל המוד םדמ דחא ןיאו ןושארה םלא לש ומתחב םדא לכ עבוט

 ףתש םירמוא םינימה ויהי.אלש .המ ינפמו .תבש ברעב ארב;'םךא ןנבל
 וילע ותעל חוזת םאש רחא רבל .תישארב השעמב אוה ךורב שחקהל א המ
 :דע .דוצמל םנעיש ילכ רחא רבל .חשאלב השעמב ךמד^שוהי.'ול'םירמוא

 •זיממ תא הנלןתבשוי לאושל לש ׳ילחג ידולע התול׳לז םש תכ^ל
 ךליהו אעויוםירירש ףמעתמו םרחש שביא לוספ ט אצמש !הכו
 ויחא םע שמשמי םנבנ.םינבל ףטעתמו םינבל שבול לוספי וב אעמנ אלשו .מ
 ידל ךכו .ןרהא לש וערזיג לוס? אצמנ אלש םישוע ודל בוט םח .םימנה
 רחי!ש איה ךתבו .ןרהא לש וערזב'לוספ י אצמנ אלש םוקמה ךחיג םירמוא

 5 םישדןרק שךקיתיבע ״ ינפל תרשל ידומעל וילבכי חהאב

 חלש קמ ןיאש הלותב הבותכש הלק.הניע ךל ןיא ןס> יבל רמא אינת
 :תרתע תועממ דמלי אע-־ימב עלוי יניא אבה םלועל לבא נדזה םלועב י
 _ * •* (םשמ ונחק ןושל חנש ת1קב חז חשדס איבהש תליתח ם״ס תונטק תוכלה יכדרסב ןייע)

 ש׳ד ינרב? הקז שש עמש .תיציצ תועמב ריהז החש דחא םלאב השעמ
 םילח;חואמ עברא הל רגש .הלבש? םיביחן תואמ ע3ךא תלטונש ״ י
 ץעאשאכ רעירפ חא רע סוראמ רעזןאפ ןייד ןופ רעעערנ זיא רע1ןאב ןייזנ יבמ ןיד יצ ןימז

 ןיראווינ ץפאשאכ דאנ חא היירפס ת?ות ץא םאמ ראיפ חא םעט ןייא ףאנ גוא .ץראמינ
 • .ליסיה ץא ץלנאה ראפ חא רעטענ ליפ זא ץגא!טינ ןילא)םיהלוקיפא יד ילע שטנעס ץיא
 ץי(< םיט תיעכיטס ליפ טגאלש שטנעס ץיא קוי םוראוו !ד״ב טא)ןופ הלחנ יד ץגאז וצ גוא
 םדא ןופ םזרוח םעל טיט ןיששנעט עלא טכאט ה־׳כ טאנ רפא ךיד;ת1עכטס'עלא ןנייז םתצו
 ךיםלאסשינ ערעיי! ץא ףיילנ טינ ץועדנא'םוצ שטנעס ץיא ייא ץגעע טסעד ןופ גוא !ושאלה
 יאפ נוא תנינ׳ ברע.םוא ץראווינ ץפאשכ חא שטנעס רל.םנירעלינ ץכאה םיער ף קני ןעי

 טא)וצ ףתוש ץיא ןערויג חא שטנעט רעל זא ץגיאז טינ ץליא!םיסרוקיפא יל'ידכ םאוו
 סיא וצ ןעק טנאז ץטלאה גילרעפאה ףיז םעוי שטנעט ןייא ןעמ חא שוריפ רדנא ץיאי ה׳נ
 רעלנא ץיא .דיל ןופ ץרא ו וי;'ץפאשאכ רעירפ ףאד חא גילפא גילועפאה ךיז וטסלאס םאת

 :ןיי;ץירא ת^ש ץפ המה ץא ףניס לאז שטנעמ רעל ילכ חא שוריפ י
 •ילחנ ידממ מ חא ץטראך תיזגה תכשל ץואמינ ץפייינ ןא חא םאמ רלה רד ״״ תכשל

 ןענופינ זיא םאמ קדכ ןייא גוא םיעופ יל 'םקשמינ טאמ איז נוא ץסעזינ לאישל יד ץפ
 רעדיילק עצראווש ןיא טליסימינ ץיא גוא טיילקג ןא ףיז רע טאה לום9 ןייא םיא ץא ץראוויג
 ןייארנ קפינ טינ םיא ץא חא םארו ןהכ רד נוא.הךובע ד טינ טוט גוא קעווא ףין םיינ נוא
 ןעגנאגינ ןיילאיחא גוא רליילק עעימו ץא טליקדוינ ץיאי ;וא טיילקנ ןא ףיז רעי טאה לוספ ןיימ
 בוס ם1י ןייא ;וא .םיצנכ ערעךנא יד רעליוכ ע;יל טיט הרובע איד קמינ טקשמ טאה גוא
 םארו גוא ץראוויג קנופינ טינ לוספ ץימ ייז 'ץא חא םאמ עניזאל יד טכאסינ ףיז ייז ץבאה
 *אה רע םאמ טאנ חא טכימינ טגאןינ ץבאה גוא ןהבה 'ןרהא ץפ רעלנש איל ץפ קניי! יד
 :זיוה םעל ץא טאנ ראפ ןע/יל וצ גוא ןייטש וצ רד;יק ע;יל 'ץא גוא ןרהא ץא טלירל רל םייא
 את םאמ הוצט עננירנ ןייק.יליפא אל טינ חא םע,יטנא)ןסנ יכל טנירעלינ ץבאץז ריס איגח
 רעקי.ףיוא גוא .טלעוו יער ףיוא ןד טינ לאז רנשיריא םאוו הרות רעל ץא טייסש
 רעו 1יפ תיציצ ןופ הקט דד ןופ פא ץרעל נוא איינ .ליפ אדו טינ ףיא םידנ רע ןא םלעת

 :ץפאיטינ ריז טאה םאמ הןן׳ע5
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 הל הדכאו התחפש הסנכנ .חתפה לע בשי אנ ונמז עיגהשכ .ןמז ול העבמ
 .םנכ:הל הךנא.חתפה לע בשי אב םיבוהז תואמ ע3ךא ךל רנשש םךא ותוא
 הבשר התלע י בהו לש הנוילעו'ףסכ לששש תוטמ עבש ול העדה .םנכנ
 עיחאואב '.הדגנכ םורע בשייל הלע אוה ףאו .המרע איהשכ הנוילע יבג לע
 הטמשנ איה ףאו 1 עקרק י?ג לע ול בשי טמשנ .וינפ לעי ול תפמו'ויתויציצ
 רמ&וש דע ךתדינמ ינייש י?ח לש הפג וליהרמא .עקרק יכנ לע הבשי
 אלא .ךחומב ה?: .רשא יתיאר אלש זזדובעה הל רמא .יכ תיאר םומ המ יל
 .םימעפ ינשיסביהלא יי ינא הב בותכו המש תיעדו טיהלא ונוע תחא תוצמ
 העבראכ ילע ומרכ $כעי •רכש םלשל 'ריתעש אוה ינאו ער$ל דיתעש איה ינא
 םש המו ךריע םש המוי ךמש המ יל רמאתש דע ךתהינמ יניא הרמא .םדע
 הקלחו הדמע .המ? ןסנו בת? .הרות יב דמול התאש ךשללמ םש המו ך?ר
 ןתואמ ץיח הרמי הלט/'שלשי םרנעל שילשי תוכלמל שילש היסכנ לכ
 .תדוינ ינושער ילע ה:צ ול הךכא .אדו יבר לש 1שךךמ תיבל תאבו .תועעמ
 הנתנו הדימ בתכ האדוה .םידימלתה ןמ דראב תתנ ךיטיע אמש יתב הל רמא
 ול*העדה רוסא? ול* העיצהש תיעעמ ןתוא .'ךחןכמ? יכז ייל הל רמא .ול

 :המכ עדוי יניא אינה םלועלו ךזה* םלוע? וריש ןתכ הז .רתהב

 ןעוחל לפנ .םירש? תועןר־רןרבו ןילזנפ םילכב ,דיהיה תיתשמ ילתפנש םישד
 וא הכאלמ,ןהכ השע .ןילוספ !היארמ ונקסנו םות?ןהנןרו םומוק וד

 .ךז? תורשל ןצ״רנ יליכא ר?וא ינמיתה ןועמש !יליספ ות? ןה? הךשש
 :םי־שכ ינשל לפנו ׳־ ״וג

 תואלפנו ךכח ןיא דע תולודג הש״וע ביתכד יאמ א?פ רב א;ינח יבר שרד
 ־ש? תלמ'אוה ךור? שדקה תךז?כ אלש האךו אוב *.רפסמ ןיא דע
 .דמתשמ קפכ .הלעמל היפו הרורצ תמחב ויצפח ןתונ ם*ךו רש? תד? .םדו
 החותפ ,דשא יעמכ ר?עה תא רע אוה ךורב שודקה ולאו .רמתש? וניא ק§9
 דייכמש זעי ל? ם:עאמ ףכ? ויצפה ןתונ םדא רחא רבד .רמתשמו הטמל היפו
 :הלעמל הלוע רי?קכ דליהש ןמי לכ • איה ךור? שודקה ולאו .הטמל דרוי'

 :ןושאר םמ דממב דדיסמ איהש ומכ תישקיה דע ׳ונו ץנה תשרפו תירבדה תרשע םירמואו

 בוט בל יל ןתחו יתונמא ךתרות אהתש יתובא דדלאו.יהלא ל ךינפלמ ןוצר יהי
 לאו יב ךמש ללחת:לאו .הכומנ חורו הלפש ש?ני בוט 'רביחו,בוט קלחו ־ ־
 םאור ץ3אי ען?י1רג טופ טאג טייט# םע םאור סאד חא םאור אץגחי׳ר תשורי;!טאה שרד
 טיניזא הע)נוא םוק .לאצ ןא חב רעדנואוו לית טוט גוא ץימ# ראפ טינ ריז* ןאק קמ
 קרא םד םידד ־ר^ ןייא.םךו ר^ ץיא ןופ הרס יל חא אוה ךורב טאג ןופ הדמ איד יוו 1זא
 חא"ליגאל םעל ן פ ליומ איל גוא ץבי1א ץופ םיא םניב ראפ גוא ליגאל ץיא ץא ץכאז עקז
 .טינ רעדא גינייווניא טיהינ ץלעוו ץכא!ך ברא ק'פם ןייא חא ץגעוו ט$עך ןופ גוא ףיו־רא
 איוו טסייה םאר רעזןומ רעל.ץפ םילעדיג יד ץא דניק סאד טפאשאב אוה ךורב טאנ רעבא
 רעלנא'ןייא • טיהיג טלאפ טלעוו דניק םאד בוא פארא חא ליומ רד בוא לינאל רענעפא ןייא
 טייג 'רערעוו# טכאט רע סאוו לא# גאי;ןייא ןיא ןי;אז עגיי!טיג שטנעמ ןייא חא #ורי*ד
 םיועדינ סלעמייכ ירד ןיא םרעוו דניק םאל םאור אוה ךורי1 טאנ רע$א 2ארא לא# גאוו םאד

 :שקרא םאד טייג רערעווש
 ןדע$לע ענייט ץפ טא^ רד ברא טאג ןיימ טא״י רך ראפ וצ (ופ ץלוו רד ןייז.לאז םע :*י יהי

 זא
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 ישש םויל תודמעמ
 .שפ; ח$מל יתוקתו תירכהל יתירחא יהת לאו .תוירכה יפ? החיש ינשעת

 בבלב ךנוצר 'ישוע םע ךתרות? יקלח ןתו -־#ודקהו החותפהו הממ)ייאלמ
 לכמ יתפי 78 יהמ .ינימיב ז
 עמש התא י? הקוצו הך$ לבמ םיברה ףימחר? ,;עישוהו .תוערו תושק תזןז;

 :'הלקת עמוש התא ־ןור?'.הפ ל? תלפת
 : חלנקה ךרד לע םידו תרדח ץעמ תרחא תשקב

 זןיטהר^ !3 •ךלובבל טתאךב רשאכ וניתובא יהלא!טיהלא ל ךינפלמ ןוצר יהי
 טב?ל דח:תו לאישל תיב ךמע לכן ונח;א ךתדובעל וינגקתת םיברה ־ י
 זןתישחמ תנוב אלמתי • ךינפל המלש הבושת? ינריזחיו םלש ב?לב ךדבעל
 ףתושל וינפל דומעל'רש:םדא תרצ# לןונלוע? .ך םויב ףאךבב הלומל ונב
 .ונחלא;תמי ברקתו ךינ?ל ונדשדוש יניתלא " זןי#למ ןוצר י,ל; :ךמשב ךרבלו
 ךתניכש הרשהו .םמוקת ונתראפתו ונשךק תיבו .ונימ:? הרהמ? וד2? ׳ימתו
 רואל לא־ש:תי3 ךמע לכו ונחנא הןז;ו .ותומדקל ךתוכלמ רי!התו .טיני?
 תלפת ע־סיש התא י? ^ טתיצר יפ ותשבתו .טל םידר ךינפ רואב יפ .ךי^פ רוא?

 :הלפת עמוש התא ךורב .הפ ל?

 תבשה םויל תודמעמ ו זדרוח
 רשא ות?אלמ יעיבשה םויב םדדלא לכר :םאבצ ל?ו ץראהו םמ#ד אבל
 םיתלא ךרבד :,ישע רמ!א ־תכאלמ ל3׳? יעיבש׳כ םויב תבשי השע י י
 ןייא בוא ץראה טוגא רדכ אוצ ץיגע;טסלאז אוד גוא הןא$ס זייס ץל לאן הר1ת ןיד זא
 ראפ קיעזי טינ לא!ןעז?אנ ןיד עא טיסד גירעלינ ןייא גוא רכה זיטוג ץיא בוא ק$יח ןךפוג
 ןידכ בוא ןיטייל ץפ לי1ם םעל ץא דיירא ץכאס טינ ־יט םהלאז וד בוא ריס ךרוד טכעלש .
 יד גוא .בייל ג;ורעררס וצ ןיד טיב לאז עופאה ץיס גוא גנודיינשראפ וצ ץל טינ לאז ף1ס
 גיגייוו תא בא;ערעייז םארו םד^ רשפ ןייא ץפ׳באנ רד וצ ןיפראדאב ןיכאס טינ ךימ טסלאז
 ץ1?א תא איז בוא טייר? גוא לופ תא איז םארו טנאה ןיד וצ דאנ ליפ תא דגאש רעייז'בוא
 םעל טיס ץצר ןיד ןעומ םאור ד טיט הך1ה ןיד 'ץא ק$יה ץיס בינ גוא .עלייה תא איז גוא
 געט ערעזנוא ץא ךיב גוא דלאיז שידקסיד תיכ ןייד טיס לכיה ןייל ארב גוא ץצ ראה ץצנאנ
 ליפ ענייל טיס רי9 ףלעה גוא ת!דיון עמיפ ע?א ץפ סרא ךיס זייל גוא רימ רעז!סנע בוא

 :ת1ר$'איילרעלא ןופ תונמחר
 ימסלאז ת-ונזכזןך ליפ ץד טיס 1זא ־זובי ןיד וצ ץפא#אכ זנוא טויאה וד איוו 1זא ן״י 7ץ
 םתא ץכאסיטסלאז גוא לארשי קלא$ ץד ראג גוא ריע טסנד ץד וצ ץסיירב ןא זנוא
 ראפ וצ ז;וא ןרעןר םוא ףאה ינוא ץצואה ץצנאנ םעד טיט ךיל ןעתלוצ רע^רעה עלע;;וא
 ןאןק ץד ץא ה־ן^זדס ןיד ץפ ה^ךכ יד זנוא ןיא ליפ רעד נוא הבושת עצנא;ןייא טיס רך
 ץנימראפטכער ץיא ץפאשיאכ טסאה ח םארו םל1ע ןיד ץא נאט ץנייזאל םעך ץא ץפאשאב
 ןיליוו 'רך ץל לא;םע :ןסא$ ץיל ץא ןיכיא יצ נוא ךיד ןע;ך וצ ריד ראפ ץיסש וצ ןישמבעס
 טסלאז גוא רך ראפ וצ זנוא ץניטראפטכער טסלאז וד זא טא^ רעןגוא טאנ רך ראפ וצ
 דלא5 םילשורי טאמש ץד'ןגמ1ב טסלא!בוא גנוזיילסרא רען;וא ץפ ראי ך ןע;העני;ץכאס
 גוא ןיזמד ףרא וטהלאז טייק.נייש 'רען;וא נוא'שדקסה תיב 'רעןנוא גוא נעמ ערעןנוא ץא
 ץד וצ ה^ולס ןיד ןירעק,טוא׳ טסלא^אד גוא זנואיןישיווצ ה^יכש ץד ןעור ץכאזכימהלאז
 קלא9 ןיד ראנ ניא ןיי] הכויז קאז ריס נוא ןעוויג תא ץ^שלע םוצ ייוו 1זא רסאכ טךריטיש־וע
 זתא וצ טסוק הניכש ןיד ץפ טכיל רד ךךד םויאוו ה^יכש 'ןיד ץפ טכיל רעך ץא ןיסכייל וצ

 :טתליויא3 זנוא טסאה וד 'זא ץל ר׳שכס זנוא טהלאז גוא ץכעל
 רטאיו
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 תבשה םויל תודמעמ
 ערושעל םיזולנ ארבר^1ת^למל^תב^םי3ותאשךרן1ינ?יב?>הםזת^

 יתתבש תא ףא רפאל לאךשי.יגב לא רבל התאו :רשאל ה^מ לא :י רמ$ד
 מב^ףקם•" יגא י? תעדל םכית־חל םכיגיכי יניב איה תוא יכ ו־טשת 'י
 הב 'השעה לכ ייכ חמיי תושי היללחמ םכל איה שדק יכ תבשה חא םתרמשו
 שויבי הכאלמ השעי.םימי,תשש :הימע ברקש איהה ש?נה התרכנו ,דבאלש
 :תמוי חט תי>שה םויכ היאלפ השעה לכ ״ל שלק קרבש תבש יעיכש׳ד
 יניב :םלוע תירב םתררל תבשה תא תושעל חבשה תא לארעיל ינכ 'ורמישו
 ץראה תאן םימשה תא " השע םימ:תפיש י? םלעל איה תוא לארשי/ינב ןיבו

 :ש25ב תבש יעיבשה םויכו
 הדע רשא םירבדה הלא םהלא רמאיו.לארשל ינב תדע לב תא השש ל,ךתף
 ם?ל ה:,־ןי יעיבשה םזנו הכאלמ הש?0 םימי,תשש :םתא תשעל י,י ״1:
 לכע שא חעבת אל :תמוי ,דבאלמ יוב ,רשעה לב ;יל ןותבש"תבש שידק

 :חישה םויב םכיתבשמ ״ * י .
 ;רשע יגשו םזיישת ׳דנש ינב םיציבב י;ש תבציה םויבו

 :,דכסני דימתה תלע לע וןרבשכ תבש תלע :ובסנו ןמשב ד״נ ־
 ׳דלחה הדקל םינ־רשע יגש תולח הרשע םיהש התא היפאו תלכ תחקלו
 ןחלש,ה לע תכרעמה םיש תוכרעמ ם:תש םתוא תמשו 5תחאה '־'־'־
 תשא הרכזאל םחלל התןדו הבז ,ךנבל תכרעמה לע תתה :ל ינ3ל ־זוז׳),**

 תירי!לאל&ד ינב תאמ דןיה י;ינפל ונכרע:תינשה םויב תכש׳ד םויע :לל
 ול אוה םישדק שרק יכ שדק םןנ1ןב והלכאו וינכלי ןרהאל התיהן :םליוע

 ג םלוע קוד " ישאמ
 הא לאר#!ינחניק ח וצ דייל ח גוא :ןינא; יצ 1זא ה#ט יצ טגאענ טאה טא;נ\א ׳״ רמאי
 םרא? רייא טלא; ןק#ט םעל ןופ הקאלט רך ץא םימר!ח טעינ 'ריא עזצסאח ץגאז וצ
 רעסיורנ ץיא תא םנ;םיראת תב# םוא ןב#טה תקאל# ןא# וצ ןופ םיהק# ענייס ץטיה
 רד םיוא ךייא ןיא באה ךיא זא תודח עלא ערעייא יצ ךייא ץ#יתצ בוא רימ ץ#יווצ ץקייצ
 זא ג;ואור ןייא וצ ץ$עןי; ךייא ךיא באה טעוריג באה ךיא םאת גא# םנח זא היארהו טלייינ
 םוראוו ת?# םעל ןימיל טלא; ריא גוא :רעץלייה רעייא טא;ץ3 ךיא זא ןיסיוו 'ןילאו יין

 םיא םאה ןע# גוא ףיורל תודע אד זיא םע נוא ללחט איז תא םאוו רל,דץיא וצ גילייס תא'איז
 הכאלש ןייא ריא ץא טוט םאת רעקילטיא נוא םדא י;יל3 ןילעיי טייש;רע לאן ןערדיק הרתס
 ץפ םיש# י־זב ץועת ץסינ# ראפ ##ןםאד לאן ףי1רל ־ןעווינ טי; הארתה ץיק.תא םע גוא
 לאז בא# ץטעקיז םעל ץא גוא העאלט ץיא ןא#ינ ץלעת לא; גע# םקע; :קלא? ריא ץ#יווצ
 טיישינ רע לא;תיז# םוא הקאלז׳י ץיא טוט םאת רעקילטיא טא;וצ עואור גילייה ץיא ץל
 עלא וצ ת?# םעל ץטלאה יצ תב# םער לאר#י רעדגיק יל ץטיה ץלא;איל גוא :ץלעו)
 לאר#י רלניק ד ץ#יויצ נוא ריש ץ#ימצ :גקייא ףיוא ץקאק םייק ץיא לאז םע ת1דוד ערעיד
 ץיא וצ ץבעקנ ך באה גוא טעוריג גאט םעל באה ךיא זא גייזייא ףי1א ץבייצ ץיא םאדזיא
 ןיטעקד םעל ץא הא דוע גוא ליטיה ד ץפא#אק טאג טאה גע# םקע;ץא םוראוו נלואור

 5 טעחינ אוה ךור? טאנ טאה גא# / ' י
 טנאתנ טאה רע גיא לאר#י ך ץפ הדע.עצנאג ך טלימאץג ןייא םאה ה#ם נוא ׳י" ל,דקר
 ץלעו;לא;גע# םקעןזיל ןא# וצ ץטאקינ טאה טא;םאת ריד ך קגיל םאר יל וצ ^
 ץיא תא םע םוראע גילייה ךייא וצ ץל לא;גאט ץטעקיז םעל ץא גוא הקאלט ןייא ץ,ךמ
 טלא;ריא :טייטיג ץלעוו רע לא;תק# םוא הקאלט ץיא טוט םאת רענילטיא׳טא;וצ גגואיר

 :תן# ץפ גא# םעל ץא ןע^מגיאוו עלעייא עלא ץא רעייפ ץיק.ןילגיע ןא טינ '
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 חנ חיעשי םיאי כ ג
 תבשה םויל תודמעמ

 ¬וברו עבמ< חלש ה?ופ דן?ותמ רדכת שא י#ל רשאיו עי״ית הגנמ ייאלבחזא
 5ןול88נ'זחיא למיחב חרזו עיישת הנעג ש$ןוזן#?נ בערל קפגסן :,ךא '

 תבשמ בישת םא :תבשל תוביתל בבושש ץך.פ ר־יג ףל ארקו שמוקת רודו
 ותדימ יבקש י; שורקל תבשל תאךכו *ףק, שויב ףזפח תושע דןלגר
 יתמב לע ף־תבכרהו י;.לע גגעתת זא :רבך רבדו לןצפח אוצשש ףי?7!ת*׳©

 י , :רבד ״ י9 יב ךיבא בקענ תלסג ףיתלבאמ ץרא
 תולגהל יתקרזו אובל דרגמש: הבורק יב .ך5דין ושעוטפשש ו־שש " רשא הכ
 11:רששו וללרש תיש רמש .ךב קדסנ שדא ןבו תאז השע:שונא רש**
 לעמ :י ימירב:לדבה ■1שאל י לא הולמ יבמ ןב ־יסאי לאן :ער לב תושעס
 תא ודיש:־ישא שיםי־של " רשא הכ י? :שב.י ץע ינא ןה שירשה רש*0 לאו ו$גן
 יתמיח^ו יתיבב םה? יתתןו :יתירבב םיקיזחמו יתצפח ר$אב ורדבו דרותב#
 טאג גוא ןעייר# טסעינ איד ץרעפט^] רד טעמ םאג גוא ץפור וטסעמ לאממסנעך יייקת זא
 ־ח רסולפ גנוגיי;פא ןייעו ריד ץז^יולצ ןופ ןאמ פא םשעמ וד בילא.ךיא ץפ אד ןיגאן טעו]
 םטנעלז? ףילא ןיק^י וצ רע;ני$ פעל'גגוקערטזע ץיא גוא טןז^ב םעך ןיגיי; קעמא טיג טקעוו
 םימ ץליוו ץטוג ןייל ץ;ירע;גוה םוצ ןעהיצסילא טסעמ יד גוא :טפער םוא ןידייר וצ ןופ גוא
 רעך ןיא קקיז? םעוי ץטע( ןא ץנאמ וטסעון בייל ץטניגייפיג 'םעך גוא גגיטסידט עמוג
 גוא : :אמ ןיטיס ןיא יי)וזא ץיז גיטביל לזא 'טעוו שק;רעמצגיפ ץיד גוא טכיל ןיד רעמצ׳גיפ
 ץטייצע;דע;נוה ד ץא וליפא ביי2ץד ןינאמ טא] טעמ רעבוא ןדימ דימ^י ףד טעמ טא;
 טעקגזיא רע סאמ ןימרא;א יוו 1זא ץי1 טסעוו וד גוא ץקראמ# רע טעו] רענייפ ע;ייך בוא
 ףרעמאוו עץי1 קקןכג טי;טרעונ םע םאמ רעסאמ לאמקא יוו ןד םסעמ נוא טייקמנייפ טיט
 •ביזעגןמ עמוג עץדךרוד רמולב גיפייא ןופ ן;יך םאמ תלברוח ד ריד ןופ ןעילב ץלעמ ד גוא
 גוא ןימיו ףי1א וטהעיו תלרלד עלא ןופ ןימסעפ ד;ור; ד בוא ןירעוו טצעןאפ טלעוו יד םעמ
 אד ץרעקיעדייל טכאמ גוא קמאצ ע;עמארנד יך׳טסאצ סאמ רעך ץפור ךד טעע קמ
 םוא טמעוו וד בי1א :ץ#ה;עמ םימ ]ידעיו טצעןאנ טעלו םלעמ ד רסללפ ץציז וצ ץגעמ#
 קגיליימץימ ןיא דא3 ץד ןאמ וצ ןופ גוא םוחתל ץוח תבזע םוא ץי;וצ ץפ סיפ עקד ץרעל
 חא רג] שארו קגערד םטא;ץגילייה םעל ןופ גאמ גונעת ^ וצ ץפור טסעוו אוד גואגאק
 ק;ע;וגיגאפ וצ ץפ ץ;עוו עגייל ןאמ יצ ץפ ץטל אה ךילרהע םיא טהעמ וד גוא טכילרעסי;
 בימ טעקג ץד ומסעוו לאמ טסנעל :ץכאז עטנעל םוא ץדייכ אוצ ןופ גוא רע^אב ןיד
 םאד ־ףג] רך ץפ וידד דל ףי1א ןגתר גוא ןיטיר קלאס ךד םעלו רע גוא טא;ראפ םיגונעת
 רעמאפ ןידץםה^גרךץם ת1ר§ ד ץסג] ץנאס ךד טעוו רע בוא לאך*ןי ץךן< קמ

 :טעךיג לזא טאה לילמ םטאג םוראוו בקעי
 יכוראוו טייקטכעלי;טומ גוא טן#מ ץטקעלא ןאימ יצ םיה טגאזיג טא;טאה לזא ׳ה י** "דכ
 ךייא ןיא ןאמ לעיו ?אסאה טידליטנעדיג ץימ גוא ןעמוק וצ טגיהאנ זיא ףליה ןיימ
 םאויסאד ןאמ טעוו דג] סאוו ןי^טגעמ םעל לואוו :ןירעוו וצ טקיעלפטגא וצ טנעהא; חא
 יצ ץפ ת^זע םעל טיה ־0] םעך ץא ךיז טלאה סאיו ץז^טגעמ םעל ללאוו גוא טייס'^ רעמידו
 רלמערפ רל ץגאן םינ לאז רע גוא :חיי> ןאט וצ ץפ םע<ה ןיי] טיה רג] גוא םיא ץכעודץ ראפ
 םאה רע םוראוו טא;ןעגיל ךיא לאן סאוו ןע;ד יצ םייא םוא טאנ וצ ךיז טפעהאכ רע םאוו
 דץא לאן םאור ץגא] םי;לא] רך;יק ץיק.טי;טאה םאוו רךנוא,קלא§ ןיי!ץופ ־זיימ׳יג פ^ז ךימ

 קביילפ טי;ריס ץפ ךאר םעוו םע בוא םילב רע־ואדא יוו לזא ךאד ץפ ךיא ץי] םורפ גוא טוג
 ןילעינ יד זא םי;רעךגיק ןךכ_ ץינאהן סאו; אמ ףילא טגאזיג טאג טאה לזא םי.ראוו ':ערן ןיימ
 קא ןיסלאה גוא רע^אב ךיא םאמ םעד ץא ץליימ רעל 'םילא ץלעוו גוא םיתבזע עגיימ ץטיה
 קא גוא טרא ץיא ר^ילמ ץימ ץא גוא זילה ץימ ץא יי] וצ ץבעג טא;ךיא לעמ :תירב ץיה
 ק5ע;םיא יקא לעמ קמאג גיפייא ץיא רעטכעמ ןיפ גוא ץז ןופ רעסעפ זיא סאמ קמא;

 שאה
 י
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 תבשה ופוא תודמעמ
 םדלמ ר?מ י^ו :תר?: 46 ־ש4< א ןתא ם$י1ע םש תונבמו םינבה בומששיי:
 א?3נ תי!ש ד?ש לב םחלעל ול תויהל : שש חא הבהאלי ותרשל * ל?
 םהיחלוע יתלבת תיבב םיתחמשו י^ךןכ רה לא םיתואיבה! :יתירבב' םיקיזסןמ
 ד־זא םא? :םימעה לכל אריי הל$ת תיב ית,י3 י? יחלזס לע ןונחל םהיסמ)

 5 וימ^ל וילע ץבקנא דוע לא^י.דוךנ ץבק?? " ח,י,
 ירעשב םתאבהו תבשה םויב א^ס יאקת לאו םכיתושפנב ורסאיה :־םא הפ
 #עת 46 ה?אל9 לבו חבשה םויב םכיתבמ א^מ ואדהח אלו :םלשירי
 תא וטה 46ן ועמש *6י י• םביתטא תא יחי!:( רשאכ תבשה םוי תא םתש־דקו•
 עסש םא הרלו' :יסוט תהק.יתלבלו עמש יתלבל םפרע תא ושקיו םעא
 תבשה םויב תאזה ריעה ירעשב אישמ איבה יתלבל " םאנ אא ןועמשת
 תאזה דיעה רעש? ואביו :הכאלמ לב ט תושע יתלבל תעשה םוי תא שדקלו
 שיא םהירשו המה םיסוסבו בקרב םיבכר דול אסכ לע סיבשי םירשו שיבלה
 תטיבקקו הדוהל ירעה וא?ו :םלועל תאזה ריעה הלשה םלשירי יבשיו הלותה
 הח^ו תבזו הלע םיאיבמ בנעל ןמו רהל ןסו ,ריבשה ןמי !מי,נב ן׳ראסיו םלשורי

 :״ תיב הלוח יאבמו הנובלו ״ םילחמ
 ד5ל3 דימל :ןדאע דןמשל ־םזלו *ל תודוהל בוט :תבשה םויל ריש רומזמ
 ט :רוגכב־ קמ ילע לבג.אע1רושע ילע :תולילב ףתןומאו ףרקח
 יק?ע ־*מ ג.ק^עמ ולוב .רמ :ןתא■ ףד.יז?עמ3 ףלעפ? י•יתחמש
 זב? םיעשל חרב? ;תאז תא ןיבי,אל לימבו ע£ אל רעב שיא ולןילבשדס
 י# טא; ףי(א ךיז ץספעהאב םאו; עך?ער8 ד גוא :!ידעיו !יהי;# ראפ טי;טעו רע םאמ
 אי1 ןופ ךעעיל?יא םנעמ ־יא{ םיא וצ ץד וצ ןעז^ג םטא;ץבאה ביל וצ נוא םיא ןעגיד
 אד ךיא יע1י טאע; 'ץיסיץטלאה איד גוא סיא ץבעייש 'ראפ וצ ןופ תבזע םעל טיה םאוו
 *ז טוט ןעט םאו;זימ םעד ץא קץי1פ רן יי!לערו •ךיא :וא נךא3 ץנילייס ץיס וצ ןע;;יר3
 09|ט ןיי© ףיוא גנוניליוואב ןייא וצ ןד טעוו גנוטקת? עלעיי] ינוא תא1ע ערעיד הלפהרמ
 זףעוו ןיפורי:םאל טעוו ןאט וצ הלפת ןופ זי1הא טלקמ תי3 דן תא םאר זי1ה ץיס זמראוו
 ויא לארשי ענעקיוטש ראפ ף ןופ רעלטאז ץיא רל ראה רך טא;טער יזא :רעהלעפ עלא וצ

 :יאישל עטלעהאמנ ןייא ענייז וצ קלמאז ןייא רעןגלעפ רעט ךא;לעו;
 ןיבירי? טינ םלאז ריא :וא רע;ייל עךעייא ץא טיהיגטיד ט:אץנ טא;טאק וזא ־י י"• ,־ט
 גטזמלשירי ןופ ץדעיוט יד ץא ןע;גיר5 וצ ץירא :וא ת?ש ןיפ :אט םעך ץא אשס קיק
 ץס גא ת?ש !יפ :א? םע! ץא רעקה ערעייא ץפ אשם ןייק_ קריי םי1א טינ טלאן ריא
 גאה ךיא ארי 1זא ת^ש םעך ןמלאה גילייס םלאן ריא גיא ןאט טי;ריא טלאן הקזלט םוש
 לןיא'םאוי םער וצ ט־ןעסי;וצ טי;ץבאה ץרעטלע ערעייא גוא :ץרעטלע 'ערעייא ןמא •זיז
 טינ ץקא יקד ט־ואסי; ץבאה נוא רעיוא ר5ןיין טניינינ טי; ץבאה נוא ןמאקגיד באה
 **"םנאזריטוצ ץרעה וצ אוי טעו; ריא ןעדנ נוא :ףארסש קזגענ יצ ןא טי; :וא ן־ףעס וצ
 גוא ת?ש ץפ גמ םעך ץאטאזןזל עןיזאך רך ץפ ןירנןיוט'יד ץא אש5 ןייק.ןע;;ייכב וצ טיב
 יז ץא ןעטיק ץלעוי :הבאלז? םוט׳ןךגםיאץא ןאט יצ טינ תןט1 ץפ נא$ םעך ץניל״ס וצ
 דןד ץפ לוטש רך ףיוא ןדיז ץלעוו יד םאו;ץראה נוא םינלס טאטש רעקאן רד ץפ ץרעיומ
 אד זראמ ע־קיד ףא ייז ירענ ד ףיוא נוא ץגעונ טייב ערקי! ףיוא ןמיר ץלעינ יד ךלזמ
 ש־* ־־*. ־* ־
 םיוא ןעןיד םאו; סע9ע יד ןופ *א דאס ץא ןג׳ק1 סאוו טעמי? ד ץפ גוא ןים;מ מא7 םקן
 בוא התמ !בירא בוא םימלש גוא הלוע ן3וןבא ןע;ניר? ץלעיי ניא טיד ם1רך ץפ'נוא'נרען ף

 :שרקמהיכ ץא רטולט זייד ט^א;ץא הך!ח ן3ךק* ןעטידב םאןי יד גוא ווירירנ
 דומע
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 תגשה םויל תודמעמ
 יתמ יג *.י $$ םח? ה^או :דע ידע.םך$ז§ ן^,יל^8 ל| יציזב
 דרילג י;ךר סיאר? םרתנ :זיא י%פ לג חןפת:חי^ ךי^יא המ י? : ףיכיא
 דטחגקד* :ימא .הןמא*ו םינת? ילע םישקב ילשב יניע טבתו :ןנעדןשש?
 ידוע' :תי־טי.ונמל^ן חזועהב * תיבב םילותו? :הנשי.ןונבלב זרא? חרק

 :וב התלש אלו ףע י רשי י? דימל ג ויהנ םיננערו םימ?ך .־עיש? ןיבונן
 ח םידמ.

 דבעת םד?:תשש :ףיתל8 ד ף* ישאכ ^12ל תבשה םוי תא רומש
 ליב !ישעת אל ףפלא דל תגש יעיגשה "ך :ףתלאלש לב תישעו
 לחנו ף׳מיל? לגו ףךומח1 ףרושו ףורגאו ךדבעו ףורבו ףמו התא ,רגאלש

 ץראב תלה דבע יג תלכיו :ךומכ ףת*?אנ ףךבע סינ:ןעמל ףייעש? ־ישא
 ףפלא :ףו?ן3לע הרטנ עדלו הןכזזד ר:י> םשש ףיתלא ד זאמ םיי^
 ׳ • :תגשה םוי תא תושעל .
 הרפאו תותלדה ורג^כ הרמאי תגשה ינפל םלשייי,דע# ילל? ישאכ י,ךד
 *6'י םירעשה לע יתדסעק ירעע?ו 1ך?שה רחא דע םי ות?:ז*ל רשא
 םלשוריל ץזד? ר?שש ל? ירקומו םיל?ורה ונילד :תגשה םוי? אשה איבי
 טא השיחה רגנ םימ םתא ע״ודס םהילא הרשאו םהב הךיעאנ:םי^שי םעפ
 ?הי רשא םלמה־מאנ :ת?ש3 וא? אל איהה תעה ןש םכ? 1ילשא יי. יני^
 יתלא יל הר?ז תאז'םנ תבשה םוי תא שדקל םירעשה םירמש םיא?ו סדיעה

 :זןרםח ברב ילע הסוזז!
 דחאו ונישיב דהא .וב ןיזודוא ,ישלש תוהתשהל םנ?;לז־ש ןעש ןמן3
 :ת^איי;! ךיד טאה שא;ןיד טאנ אימ יזא םיא ץנילייה יצ תבש ןופ נא9 םעל םיח רוטש
 גאט ר1?ע5יז רד :וא :תוכאלמ עניד עלא ןא? טסיאי גיא ןטעבךא וטסלאז :עס םקעז
 ןיד גיא זיז ןיד גיא אח זוחאלמ םי? ץ?.ןאמ "נ זפסלאז אח טאנ ןיד טאנ יצ תן# חא
 תומהב עניד עלא גיא ליזייא ןיד :יא סקא ןיד :יא טסנד ןיד :יא טנע? ץדגיא רעמכא?
 טסמ'ןיד :יא טהעע ןיד יא ןינעינ ןיע טאמ? ץד ןיא טנואיו םאיי רעניואוו ןיי# ןיד :וא

 ןיפ טזיילינ םייא ךד רע טאה יאעו םעל ףיוא אא םיד# ץמןלערטמיבסיוא םעל טימ :יא
 טאנ טאה סירל תיצמ עניל ןיטיה טסלאן :וא טכענן5 ןייא םיא יצ 'ןייז טסלא{ ח ז# םדצה
 ךיגלאפ יצ ברחמ םיא טסיכ איד בוא ת?ש ןיפ גאמ םער ץמלאה יצ ןיטא?ינ ךד טא;ןיד

 :ראס ץד ןיא רע םיראוו
 םילשירי ןופ ץרעייט ד ןיפ סניטאי{׳ ד טגיינינ פארא ץבא0 ד זא ןעווינ חאסעגואיהר
 חימסנ ךיא באל טנאנ ראפ תבש ברע ןעמיקנ זיא םע זא זעמ ט:ייס םאלתי:? ראפ
 זא ש*<ןי:באה ךיא מא טאמ? רך ןופ ץרנץ1ט ד ןי5אל7 יאפ !רעוי ץלא{ ם{׳ זא טגאזי:

 אד ייב טלעמשינ ?א באה שאיי ענייס ןיפ :יא ת?? ךאנ זיב חעיג טניפעי:טינ ןילא!ידי
 ןופ :אינ םער !יא שש? ץרא טינ הריחס םיש ץיק״נוא אשזנ םיזע ץיס לא{ םע זא קר^יומ
 תורוחס איילרעלא ץפי? ראפ סאוו יד :וא םילזוום ד טחטכעניגרעביא ץבאה יע נוא:ת?ש
 זיפי־ס'ןעמיק 'ןילא!לאלית יל זא דב לא? יריצ גוא לאמ ץיא םולשיריןיפ גינייט םיוא ןיפ
 יד יצ באה ךיא :וא םי־זזןוס אד ןא ןעווינ הךסמ באס ךיא :יא :תנשםוא תירטס יד יוב
 ןדעלגע ראפ לאזנ ץוא ךאנ ריא טעט-רע״יימ םעל ץ:עק,1ןנא ייא טץם?ע; םאע ראפ ט*ןין
 ■*ןייוונוא ןא םייצ רל ןופ .ךייא ץ#*;? יצ ךייא ץא ץקי? ט^ה ץימ ךיא לערו ןא? יצ יו•
 תביתל ?!ץלא:יד יא םיול אד יצ טנאקנ באס ךיא :יא :ת?ש םיא ןעמ־וקיג טינ יד ןעניד
 שיא ע^אד םאע :ת?ש ןיפ גאז? םעלץניליד יצ ןירע׳נוט ד ןימיה תאוו ד ןעמ? ץלא{ :ווו

 :חא דאץנ ליפ ץד יינ יזא רומ ףי1א םס באס :וא טאנ ץימ ריס וצ ק;ידי1
 זלא
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 *ובשח םדיל תודמעמ
 ןהכ לש וילגר לוק העכמה עסשש ןמ1 • תובוט םינבאב 1חאן ולאמש?
 זחא ום???ו אצד הוחתשהו םמ? תכורפה תא ול הי ??ה אציי אוהש לוד^י
 ,םז־הל םי4*יאדל הטע םלואה תולעמ לע ודמעו ואב :ואצל ו־חתשהוםינהכה
 התימהו .דחא דנב ז1בהן .דחא דנב י?^ה .םד;ז? םילב ה^מסנ םיערכה םהיח*
 *תחא ה?ךב םעה תא וכרבו .דחא דיכ הרפכו ףכו .דחא דנב זן!בהן .דחא דנב
 ייה שלקמב • תחא הכרב שדקמבו תוכרב שלש ,רסוא םידןוא ה?דטנש אלא
 סדיבל חא םיארונ םינהנה הערמב .ויונכב ה?יךןכו •טסל? ששה תא םירגוא
 הלבמ ץ&ש לחנ ןהכמ ץוח .םהישאר י?ג לע שלקמכו .םידיתופתב דגמ
 ירי תא הינמ לודג ןהכ ףא רסוא הדוה:יבר .ץדה ןמ הלעמל ויד תא

 זחא .ש?כה תיצחמל עינ,ד .ונימי? ןגסהו םיב?? הלוע ה:ה רד׳וקסל ־עור
 ןזזנה ן־לילע ורקו למיו שארה ןושארה ול טישוה .והלעהו וניניב ןגסה
 םמש? • ןןרךזו ןהילע ךמסו לור? ןהכל ןערג םנלדן יסש ןושארל ינשה טישוה

 ןקרזו ןהילע ךממ אוהו םירבאה ל? ראש ול !יטישמ ויה ךבל .ול ךלהי י;שה
 ןניהמ ח?ןמה חא ףיקהל ול א? .ןיקךוז םירחאו ךממ אוה העור אוהש ןטקי
 .תיברעמ תי?ופע .תי;ופע תיחרזמ .תיחרזמ תימורל ןרקמ .ליחו־ם אוה
 ינשי זרל? ץד־דוסהוןלןמ לע דמוע ןגמה .ךסנל ץג זל ונת? :תימחד תינרע©
 * וע!רתן ועילהןועקת .ם־וי,ב תורצוצח יתשו םיבלחה ןהלש ל? םדטיע םינהכ

 ןגזקתי ףינה) ךסנל .דחש ולאמשמ דחאו ונימימ דרא אחא ןע לצא ודמעל ואב
 זעקס • קל$7 יעימ • רישב םמלה ורבדי .לצלצב אחא ן? שיקהו !רלוסב
 דמתה דלס והז תתןךתשה העיקת ל? לעו .העיקת קלס ל? לע .םעה וץןתשהו
 ■ :ןמא .וניממ ׳ירדנב ה#*׳ |וצךיה,י .וגדרלא תיב תדובעל ״

 סרקה תולימגו ןויאךהן םף0מן האסה .רועש םדל ץאש םירבך !ןלא
 ןרקהו הזה םלוע? םהדדחס לבוא םלאש םילבד ולא ן הלוח דומלתו "
 ■,סיחךוא תסןנהו םידסה תולימגו םאנ בא דוב? .אבה םלועל ול תע>יק

 !יכו׳ ו־ססל םלא ץ? םולש תאבהנ של־ןמס תיב תמכשהו
 :םלכ ־מ?כ הלות דומלה) ״ ״״

 .ינדה תא תערל ךש?נ ל?בו ךבסל לנב ימ? ריאמ יברד הימו4 אלגרמ
 תנהת ךיעע דאו דן??לב יתךוח דוצ? .יתלות יתלד לע דקשל)

 ,ןמלדה י** מ ריעי# ז?- אל טיב חא יד וצ םאוי ץכא1 ד קגיד םאל םייבי ןלא
 ,םאך בוא טייל עסערא ראפ הא* ליקיסס־יא דלעפ קע ץא ץזאל ףראדאב קמ סאוו םאל

 .ןילאוויג גיסייצ רעירפ קקד םארו ת1רפ יד ץפ םילז^די ץיק.קגגייכב ףראדא3 קז? םאוו
 *ביס אייס םידקזר תוליז?;בוא .םיל^ו ך ץא טלארפי; טאה ק$ סאל'ת1ג?וק יד בוא
 .ת1יפ עלץדטסע ס׳טבעז? ץיא םאו;ץנאז ד ק;יי1 םאל :טלע;טימ אייס נ וא'ףט םעל
 וא .יד ק;יד סאל בוא טלעו;רע;עי ףי1א רע$יא םיא טפיילנ ןרק סאל בוא טלעוו רל ףי1א
 תסנםהםיקז?חא קז?נוא םךן?ס תולד?;טוט ןעס בוא ר^וט בוא רעסא$ ךילרעמלאהקס
 מא*ןיז?לע!?ץיא ןזן% ם1לז? טכאזנ ןעט בוא קרדסמ תיי> ץא ארפ טייב קסבוא םיחר1א
 1 עלא יי1 ץ;עןכמ^< חא ק;ועל הך1ח גוא .בייוו גיא ןאס ץסיווצ בוא ץועד;א םעל ןראווצ
 ןחעל .ץ;אן וצ דיסח ריאס י?ר ץפ לדמ םעל ץא ט^ואווי;ןעודיל'חא ךא] יל היסיט אלגחב
 ןילייא וצ בוא ץ;עו;ע;ייס ןי1ןחוו וצ בייל ץיל רא; טיס בוא ץצראה ץדראגמיס
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 תכשח םויל תורטעמ
 ינומ .ןינת המ#א לקמ זןן?צע #דקו דרטו אטח לקמ ךי9 רומ# .יחא־!:

 םקתא דרטמ יטו םירהטמ םתא יט יג?ל לארש:םקי־#א אקיקע י?ר רמא כ" הוי "פ אסרי •תחס דיס :םן5מ לכב לקנ? הדלא
 לבט םתךהטי םירוהמםימ םקילע יתקרז!רמאנ# .ם:מ#ב# םכילא ־י
 זסקטידס •״לאל^ל ידיו*?יטיאן :םקתא דיסא םבילול;לקמיםקיסואממ

 ג לא־#" תא ררטט אוה ךורל שודקה ףא םיאמטה תא דרט?
 ¬זעב .תק# רובקל לכוא המ וימ לב# ןקזה יאמ# לע וילע ודקא אינת
 זחנ#ה חיע הנמיה הא}תרחא אלמ • תבשל וז רמוא האנ המהב אצמ י '
 ודד וי#עס לק# ול התדו ת־חא ה־־ןמ ן קז ה ללה ליא .ה;ישאךך תא לכואן

 :.םוי םוי ךרא ךורל רמא}# ם.ימ# ם#ל ^ ׳. ״,
 רמוא אקרח ילר .#ל# תל#ל לוכאל םדא ב;ח תורועל המ? ןנבר ז!נת
 והולכא הלימ דיאר .ו#ךך דחא ארקמ שךי}#ו ןמוי יבר רמא .עברא י
 אסלת ימ רבק אקדח ילב • הך#ל והואללת אל םויה לל םויה תב# יב םויה
 דיא יזק ןל ןועמ# יבר דנא:אתךואך ידהל ירקס ןמל) .אתך1אךמ רלל םויה

 לוצ}תל#ב תודועס #ל# ם.יק_לה לל 'איקק_ רב םו#ט יול ןל ע#והן ילל
 .גוגלו גונ תמחלטטו םנירי} ל#"הניימו מי#מ ל# ולבחמ •תוךעךפ #ל#ט
 ;ךלא חא םבל חלו# יקצא הנה'םתה ביתכו םוי אקה ביסב חישל ל# אלהמ
 ביתכו םוי אל,ך ביסל םימי}ל# ה}יךמ .ארונהו לחנה " םוי אוב דקל איקמ
 םתה'ביסבו םוי אלה ביסק גולמו בוג תמחלממ .אוהה םויה הרקע םוי □מ
 תא גנעמה לל יסוי ילכ םו#מ ןמוי ילר רסא ;לאר#;תט־ןא לע גונ אוב םויל
 ץחא עחל ןינעקטגא נ־א .ןדראה ןיד ןיא הרות ןייש טיה .גמגלעל ןייש ןופ חיזמ ד ףיוא
 יילרעלא ןיפ ףד חיייס ניא ניניי1 ניא יניז יילרעלא ןיפ ליט ןיד טיה .טכלא^ ןייש ןיד למ

 :רעשיגן עלא ןיא רד טיש !יל רעוי ףיא נוא דלו# גוא דנל
 רעיו נוא ךייא ריא טגיניד ןעשעוו ראפ לארשי ךייא וצ לזאוו טגאזיג טח 'אקיקע יברחטא
 ךיא גיא קוסק ןיא טיט# םע םוראוו רישיה ןיאחאמאוו רעסאל רעייא ךייא טכינייר
 עלאןופניא ת1אסיט עלא ןופ קר ןיי1 טעוו ריא גוא רעעאונ עעיר ךייא ףיוא ןעעיירפ# לעינ
 ויא ׳ה לאך#י חנקמ טייש# קיפ? ןייא ךא} .קחר ךייא ?א לקנ טייקדרעיו םואיערעייא

 :לאר(עי ך רחשה אוה ךוי9 טאנ זיא יזא םיאשט יל רזלשש זיא הנקש ןייא אדו
 רע םאר געש ענד עזא זא ןקזה יאס# ףיוא םנאןינ ןי?אןד יי1 טנירעלנ ץבאה ריש איעך
 ענייש ןייא קניפינ טאה רע זא .וזא אדו קרופש אלש}יד זיא .ת?# רובנל ץסענינ
 קניפינ ךא}רל טאה רע זא .ןמחו ת?# ןופ ךיא ףי1ק יל טנאק;רע טאה'הפיימ וצ המהנ
 ןופ ערעק# יד עלעלנא ד טזאלינרע שאה ץפייסוצ ריא יראפ ערע;ע# היא ערעימנא
 זא ילכ עניזאל ד רע טסע אעשנ .ץנאינ לד םוא עש#ךע ד ןיסענינ טאה נוא הנעיו תב#
 רובשל ךיוא העקב עש#ךע רלי ןופ וליפא ןיסע םאל טסייה תי1# היוא הל לאז ערעגעש יד
 ןענח םישקש עניד ע?א זא טאמינ ךד קאהןש רעלנאאי טאה ןקזת ללה רעבא .תב#
 ןייא ץיקי# וצ םיא םעע אוה ךורי1 טא;זאטאהיג ןוחל? ןייא טאה רע םיש# םע׳ל ןעוייג

 • םוי םוי ינדא ןמכ םייס# םע יוו ןינעוו ת;# ןופ הקד? ע}יי#

 .תודועס יידל ת?# םוא ן1ע וצ בדחס זיא #טנען?'ץיא טנירע^נ ץבאהיםינבל ד ןמי ןיח
 ארעיב ןנעיו; ןופ יול ק ע#1הי י?ר.ןםע וצ בדחש ןעש ייא תידועס ריפ טגאן אקלח יבו
 ןופ לוצ;רע טלעוו תע# ם\א תדועס ידד קסע יצ םנהש ייא םאוו רעסילטיא טנאזינ טאת
 •םנה!}ןופ ןיל םעל ןופ נוא .ןישייצ סי#ק'ןיא ץל טעוו םאוו גאקיע יד ץ'פ.תוי;ערופ יילד

 םאוו רעקלטוא יסיי י?י ץגעינ ןופ טנאזינ םאה יןה1י יעל :נ1געו ג1ג ןופ העתלש רך:ץם
 יזא



 תגשה םזיל תודמעמ
 לע ךיסלבילו יי לע גנעתת זא רמאנש םדצמ *לב הלחנ א ץגתמ תישה
 םק היב בית?ך םהרבא? *6 .ךיבא ביקע: תלחנ 7ן*תלבאהן ץרא ית^
 0* ףסלי ־ל יג ־דיב בית?י קחצלכ אלו .הבחרלו הבראל ץל<ב ךלהתה•
 הנופצ! המךקו המ:היקפו היב ביחקדבקעמ אלא .לא,7 תוצראה לב הא
 זץת?בר7ן אגל ביסב .תויכלמ דובעשמ לוצ;רמוא קחצ:רב ןמחנ בל .הבגנו
 בר רמא הךוהי בר רמא :זןורדס ומיסומ? לע התאו שתה ביתקו ץרא יסמ? לע

 דןל |תך : לע גנעתהו.רמאנש ובל תאאשמ א ןיגחונ ת?שה תא גנעמה לב
 ייס ג^וע תבשל תארקו רמוא אוהש? והמ עדוי יניא הז גנוע .ךבל תולאוג?

 :תבש גנוע הז דמוא ^יתנע
 תבסל הנתמ ןסינה בל רמא אדוג רב אמל בר רמא אלממ רב אבל רמא
 רמא יגל ימנ אי;ת .םכשדקמ ל ינא יכ תעדל רמאנשועידוהל ךת:( ־ י
 יבמ הלש הבשי יזנג תיבב יל שי ה?וט הנתמ השמל אוה ךור? שודקה ול■
 ןסינה לאילמג ןב ןועמשןבררמאןאבמ .םעידוהו'ךל לאלשל הנתל שקבמ

 ת?שב הלוחה תא ךרבל םנכמ ןנבר ונה :ומאל עידוהל ךירצ קוניתל תמ
 אי,ל הלוכ;רמוא ריאמ י3ר .אובל הבורק האופךו קועממ איה ת?ש רמוא■
 רמוא יסוי י?ר .לארשי.ילוח לעו ךילע םחרי םוקמה רמוא הלוה:יבב .םחלסש
 רסוא ותמינבב ם:לשוךי שיא אנבש • לאלש:ילת ךות? ךלע םחר:םוקמס
 וימחר: אטל ,דבוךכ האופרו קועןלמ איה חבש ימוא ותאיציבו י .סול?׳

 :םולש? *יבשי |י3ךמ ׳נ ^ ^ ם,נ ״
 דמאנשםימשרה ה?ונעעש הלרעל איה הקאה רמוא,דדזעןב ךעלא ירך;
 רמוא לאעמשי י?ר .בל ילרע לארש:תיב לבו םילרע םלמ לב יב
 ח$0גןייא1זא םיא ןעט טינ תן# םוא $ נונע0 וד םימ רע רסאנ ת3# םעל גממ תאי
 ונדעוי ינ* ם;א;ינ טאה קחצי רב ןז^חנ בר .טייקפדר;תסזיס טינ ףיס ןךג םאה איז 'םאמ־■
 ת^# םעל נגעס תא םארו רעקילטיא בר ץנעיי ןופ*םנא)ינטאה הידוהל בר :דובע# ןופ לוצ;

 :ןיצךאה ןיד ןופ גנורענאב סא־ד םיא ןנה? מינ'
 ףראדאב ־ולס קי1יצ ה?תטא ןיבע;לייד םאור רך א^חט ץפ ק רך אקר טנאעינטאקירמא־
 קו&ע ןיא םידה# םע סוראו;ןיבענ רך ךיא ליחו הנתט יל זא ןיד עיל1מ רעילפ םיא רע
 םא;טנדעלינ 1זא ךי1א ץבאל ריס .ץנילייה ךייא לידו טאנ ךיא זא ךייא וצ ןיד עיך1ם וצ■
 ץימ ןיא רימ וצ ןילנאס ראפ זיא ה;תמ עטיגא וניבל ה#ם וצ םנאןינ טאה אוה ךור?.
 גוא איינ לאל#י ד וצ ןעק;חי# איז ייוו ריא בוא ןעטא? ריא זיא ת?# גוא #ע;עטלעקא*
 יל טנאקנ טאל גוא טנירעליג פא לאילטנ ק ן1עס# ן?ל םאה ןע;אל ןופ .עידומ םאד יד ״!
 ■ :רעטומ ןיד וצ ןיי!עיך1מ םאך רע 'ףראלאב דניקא וצ טי־זרב ליקיס#א טינ סאו;
 ןידח^ו ךממםענייא וצ תב# םוא טייגירעקיא ןערל מנירעלנ'ץ3אק םינברד קני ונזז
 בוא ןעייכ# םינ טנייזכ ראמ ןעט יטולב ןעירג# וצ ןופ תב# טנייה תא םע,רע טנא{
 ריא רויד זא ןאמ ן^כת}#,ןעט טנאז 1זא טנא| ריאט יבר .ןעטיק וצ טניחא? תא ח$ופן י־ז
 חלוהל יבל .ןידעו; טסיראג רל וטסלאז תב# םוא ץי1 רעצס טינ ךד םסעיי יד םאיו תוכז
 ד ףי1א גוא ריל ףי1א'ןעטיואכ רל 'דןיז לאז אוה ךורב טא? .הל^ו םוצ ןעט טנאן 1זא םנא£

 םוא הל1ח ץיא וצ ןעננאנינניייא תא רע'זא םיל#ורל ןופ ןאס רעסי1רג רעך אנב# .םיברק
 ןיפ תונטקר ד טגאזינירע םאה קגנאנינ קעייא תא יע זא גוא ם1ל# טנאץג רע םאק תע#

 ן ם1ל#זר תב# דעייא ץא טעור נוא ליפ ןע/י1 אוה ךור־נ םאנ



 תבשה םזיל תודמעמ
 ן#1דן רסוא ילילמ יקי• ימ .תוחירב הרשע טילקי הילע ותךכנקי .דלונ הלזון
 תלודג רמוא ,רחךכ ןכ עטיוהן יבב־הךסדו תבטיה תא ,דרח א\דקי הליטה איה

 :העטי אולטיליבא הילע קידצה הקימל ול הלת}אלקי הליט ,"
 ,דוצמ העא אה הלותו תוכז אזעליא יאטך תובז • שי# טילקי הלות תוכז שי
 *ימרו .יאה ילוכ א;מ יט הוצמ־ן תוכז .הןצמד תובז אלאו .איה הקרע)
 תא בוח^ד הלה .רואי הלותו ,דוצמ 1}י? יסוי יבר רב םרענ יבר טידל וז תא
 העגמ ,דע# ר}המ ךל רמול ־מ ;יוצמה תא .רואע הרותס תאו רע האמ
 רואב'הרותס תא) .,דנ# י?ל אלא העמ העא האמ ףא העש יבל אלא
 החנת ךכלהתהב רמואו .םלועל העמ הדות ףא םלועל ןימ רוא המ ךל ־טול
 ךתוא החינת ךכלהתהב .ךקישח איה ס*ין2וי ךילע רומשת ךבכשב דמוא

 הזיאב עדוי שאו .םימסלמו הער הנהמו שינקרבה ןמו שי,רחמ ןמו שיצוסה מ
 .םיתרכה ןמו .םיצוקה ןמ לוצ; .דוא לקי הקובא ול הנמל?} .ך?ה$סל
 .ךלזמ ךרך הזיאב ערוי וניאו .םימסלמג הנתהתמ אונ"? ן:ךע1.םי}קיבה ןמו
 הזיאב עדיי וניא ןדמ • שיטשלמי הער התמ לוצ}רהש,ר דומע הלעש ןויב
 תוצמ העמ ,דמע דרא רעל :םלכמ לוצ}םיבלך תשךפל עימ ■ ךל■!? ד73
 םאו;תבש זד^וד זיא אי;םאוו הליס ןופ הי>ט יד זיא םדרג יוו טנא;ילילמ יסוי ימ י־י■ יבר
 םאל םיזרג וזא זיא הליט קפ זךצט יד םגא!החרק.ןופ ןוז רד ע#והל יפל .בואה הא ם?

 ךאלס דלי רשאפ׳העש ןייא וליפא ריא ףי1א קידצ םעל .־"{,ט וצ םראיייג קראו; טי}זיא םנן
 גואדגיק קיז ןיד וצ לס טטאז ראפ ?ז טאה רע סאוו ןעגעגוה ףכית טלאוויג םיא טאע

 :קפלאקיג םיג םיא ק?אה םילוט םישעס עעע עלא
 םעו טיז? טפאלסש׳יגיז טרעוו אך ןעק,גורטיג םירואטמ סיס טאה םאו; הקיס ף ׳יי־,ןר
 ק3אק תוכז ]ייא לא)איז ןייז ןאק,תגעינ םסעל ןיפ ק?'רין׳יג טאקו הרות ף םאוו שלוע

 !טלאה
 ז# יסיס* ןיא טיישזק םנקזצוגס ימ הצ׳לליג םק סל זא טגיועליג רכיא ךו*5 ןיכאה ריסי טייצ
 ן״טק רעל ם?דלג .קישי קרי וא הרוח יר גוא טגער? םאלו טכיל ןייא אוצ וקילג זיא ,ריצסא
 \ול רא}טכיד טניל יוו 1זא ריד טגאן קוסק רליקישיא וצ הרות ד נוא מ?ילא אוצ ףוצט יד
 איד טוט רע ןסז לק רא;קמ טינ רעס זיא הוצש יל וזא טגעלכ םע קז ד הא םאך העש
 ףיוא קגס זיא הלות ף וזא גדגעסש׳ טמל םאיו קיש׳ ןייא וצ ?לג הא הרות יד גוא .הוצס
 ךא}נוא .ןגךעל וצ ףיוא טרעה רע ןעוו וליפא ריסת ריוא ׳איז טגירעל סאו; קש׳טגעק םעל
 קגיל קד ייב גיא קריפ ?ר הרות יל טע\ו ןיי;טסעוי ח זא רגו ךכלהתהב קום$ 'רך טגמ
 זע׳יט םאו) .קויד דד ראפ איז םעוי ףאיש קפ קיטש׳ ףיוא קד ייב גוא קסיה ךד איז טעו;
 ,קריפ ךד יז טעוו מלע\ר רל ףיוא ןיי;ןיד קא,שרופה ארקנ ד זיא .קכא1 ירד ד טיס ןעס
 *חא ךד טסעיו ח ןע\ו .ןיטיה ךד אד טעו;ק?ראטז? ןיד קפ גאס םעל ןוא ןימיל קד קא
 יצ לזקס קיא הא 0ך ,ןיד רז^וי קילס ןייא רד ראפ 'איז טעמ םיתסה תרות תעש׳? ק?אס
 ראפ גוא ־1ענךעך ראפ אר1ט טאה גוא רעסצגיפ רל קא ט?א;יי? געע ןיא טייג טאוו םע;ייא
 ןייארע טאקו '.ק;וצ גע\ו ק?לעוו ףיוא טיג םירי גוא םיבאזב ראפ תועל תויה ראפ רע?דן
 ךא}טאק יש רע?א רעליו;גוא רעגרעד ד ןיפ לוציג רע,טרעוי אל ןעסיקא? רנהיפ םאלפ
 !ירעסשי קגד9 יל יזו יע?א'שג רעייפ קיק.טפלעה וצ רל םיגלזגגוא ת1על תויח ראפ ארומ
 וי? טייג רנן'געוו קכלעו;ףיוא טי;םידו רע ־ואג .לוציג םעל ׳,ופ קוש׳ רע טלעוו ף יוא ט״}
 ־דל}א קיא .םעלא קפ לוצינ רע טרעו; ?ן קדייש׳ וצ ןיכעו;ד ואוו םלא סעל יצ ט!ן!ק ךן
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 תבשה םיחל תודמעמ
 ה^דאה חא תובכ1? ולכוי *ל םיכב ם:0 ־שא# .הךוח ה?כ© הךכע ןומ
 דיא :ולמב:זוב ה?האכ וחיכ ןוה לן תא שיא ןת:םא הופ1#י אל חורהמ
 יגוגא הכ קד# אלו א?לע? .ה#מי ה?מ הב קיויגת אןדע? ה#? ףסוי בר
 קיסע אלל א?־#? ןי3 ייכ קיסעד אתע? ןיכ הדות .הלצ© אל ילוצא ה#©
 " •.הל^והןי#,רכ

 דשלל ךמי# ןקתלו, .ך#? ףילכ ביכה ךך3ס ןומ© י,לי ־©וא יסח יבד
 :ם.י©כי םשיל וי,ל:ף## ל;ן .ךל הקל: ה## הרות ־ ־

 האקאסכ דשא# ול !דלומ דלומ םלאש הלמב רמוא ריאה 5?כ איעד
 ןתונ םלא ןכ רמול ־שפא יכו הדוה:יכר ול רמא .הלבי־וח החלשב * ־ ־
 םולועל ופקש אל© א [חונ אוה ךורכ מיויזכהו הזה םלשכ י#ל וסמש אלמ
 הל© איה וזיא ן? ר©וא ההא יא התא)א רמא .ןכת תלזב טופשי בית?הו .איה

 .הכל©
 תחפי 'סיכש יסלל] לעמ© םיקהש יצי ־©וא אוה הבוט הלמב .תונעךופ תד©©
 .וחתפנ־סשש׳ד תובהאו רמוא אוה תונערופ תכמבו .לוכאל ןמ םהילע רטמב
 םשאו תומח אל םתעלות יכ יב םיעשופל םישעיה יכנכ? יאד ואצר רמואז
 ,דעכ םלש? רוא? ש?צא טישש םלא אלהב .רשכ לכל'!יאלכ יילו הכ;ת אל
 •פלונעךופ ל?ן2ל יכ? םיעשר? חיכ ןתונ אוה ךורב שוךכהשםש?אלא -דוכ;די©

 :ןת?וט לבקל םיקידצכ סב ןתונ ךכ ,־יי־״ם^
 ץראה לל םידמוא ויה ןושארה םויכ .שדקמכ םרמוא םדלה ודלש רישה
 ריע? דאמ ללה©ו י;לה? םירמוא וי,ד י#ב :הב ©שחו לכס האולמו ־ ־
 םיהלא ברקב לא תדעב ביןנ םיהלא םירמוא ודל ישילשב :ושדק רס וניהלא
 ודל יש'י©ס3 :עיפוה תומקנ לא " תשק)לא םיךטוא וי,ל יעיכךב ;טיפשל

 ןעגרעל הרוח ןיפ םי;רעבא הקנס קיא קפ רנ!ז םעו ןיזן׳על ראפ ןעק.היינע.קיא זיא טע?
 וצ טנערב סאוו ספא^ניל ד קזןיעל ראפ טינןענאק"רעסאונ ליפ טייט# קוספ קא יוו 1ןא
 ראפ קי1 רא;ןילעו; לאן 'רענייא ןעוו ןעקעיו:זןז 2א טינןענא,ך קנייט ןילי ;וא ןעגחועל הרוק,
 אפ תא .טבאסינםיא ןופ טע?ט׳ינ ןעט טלאו)קד. לטנס טפאט׳גיל ך קבעג קעולא קגיעמ
 עננאלא 1זא ןענאק,לאןםע קראטע יזא טינ חא הןצטא ןיפ תטז רד זא ןנגחךינ םעלא םעד
 ןנאןי הטוס ף ןאס, תיכז קיא יאפ סאו:טנייה׳הרינע ד ראפ *יניע םעל ןיטלאס ףי1א םייצ
 ריא איעק. אד ףטח כל'טרעפטנע ראפ .ןיטלאה ףיוא ס׳ניע ייא יא:ייכדיןענאק לאז םע
 .תא 1זא טינ.הוצט ד טיט'רע.תעו?5 רא}חא הוצט !ייא ןיפ תוכז דל זא ןעגי־ם טינ םלאז-
 ליצנ םיא חא נוא טיניע םעךףי1א איז'טלאה הוצס ד טוט רע ןעול לאטטסנעד ןעל יוו ראב.
 שלוע םעל דאנ איז ןאק,הוצט ף ןאטינ פא ןיוע טאה רע זא רע?א הלייע ןייא ןופ רלהפייו ו
 ןאמ קנרעל הר1ח ןופ תונז רעל רעעא הריבע ןייא ןופ קי1 ליצס טינ רעעא קטלאמ הי1א
 זחינע קיא ןיפ קל ליצס גיא ט׳נוע םעל קטלאה ףי1א טינ טניועי רע ןעןו ¥ין רעד וליפא

 יו תוצה קיא ןיפ תוכז ץיא קבאה ףי1א העיט איד קזוע ןאס םעל רעב-א.
 :ןיטלאה ףיוא ראי איילל ט*#

 ג* םלענ ןיד ייו וזא טכיליג ריד ייג טלעג םו?ס ויד יקל לא;שע טנאל יסח יפל י־יי יבר•
 טינ חא איז םיראו; הלוח ןענלכל אוצ ןיז.ןיקדאטש גוא קכאט גיטואפ ךד טסראזח
 ןלטל ןייא זיא רעטאפ ןייד עועטאח הרות איד ןעל החרט !א טטיק טאוי ,־שיר;■ ןייא ■ויל וצ
 !חדות ד ןעןןעל ח סירטס ךיד טטעע יד ןידייס יד ייב הלוח ף קבאה טינ טיואפ ומטעיז
 1 לעסיה םעל היוא חא טאוו טא; ;אע חיר תסנ קנעו;ןיפ קד לא;טסיט וד סאו;קלא גיא

 םעל

 *ייח



 נ״מ ץיקו*

 תבשה םויל תודמעמ
 ד&ן לםףמוא ודד •##ב :בקמ דדלאל ועירה ונזוע םיהלאל ונינרה םירקוא
 םידהוא ודל תב#ב :טושת לב לבת ןוכת ףא רזאתה זע " ש3ל שיבל ת&אנ
 תחונמו חיש ולכ# םויל אבל דדועל ־>י# רומזמ .תב#ה םוך ריש רומק

 _ ' :םימלועהדדל *יחה^ ^
 התעו רמאנ# םוי ל;ב תוברב האמ ךרבל םדא בדר רסוא ריאמ יבר אינת

 המ י^ת לא .זדןריל םא ינ ךמעמ לאוש ךדללא ר המ לארשל *'
 והלילממי חלפ אבמ אמויבו אתב#ב ארא י3וך היב? אדל ימ •האמ

 :לדגמו יקמרפסאב
 לובזורפ הילע ןיבתובו עקרקב איה ירה רמוא רזעילא יבד ש . _
 .תאטח בח תבשב הלממ הדורהו .ימוקמב האממ תלבקמ הניאו ״ ׳־
 האממ תלבקמו לובזורפ הלע ןיבתופ קאו עקרקכ הניא םירמוא' םימבש

 :רוטפ תישב הבכמ הדוידדו המץ,םב ׳
 ואו אוה ךורב שודקה םדאב ש:ק$ע!ש השלש ןנבר ונת

 1ן שארבש שמו םלגרפעו קריכו תומצע ונממחי ןבולה עירזמ ׳

 שודקהו .םריעב# דוח#ו ת1רע#ו םדו ר#בו דוע ונממ# םדוא תערזמ ומא
 רובלו ןזאה תעיגיו ןיעה תרתו םינפ רתסלקו המ#ב חח וב ןסינ אוה ךחב
 .םלועה מ ־ימפ-לל ונמז עיגמ# ןויכו .לב#הו הניבו העדו םלגר ךולהו הב

 :םהינפל חנומ ומאו ויבא קלש .ץלח למוג אוה ךחב שוךרה ״
 קירמ קדצ לבל ליהמל אוה ךורב שודקה דיהע יל ןב עשוהי,יבכ רסא

 • י • • • • ••• 9 • • # • — £ 1

 :ןישאר םוי דס עס נ רדוסמ איהש דככ תושקבה רע ׳ונו ןמה תשרפו תורבדה תרשע םיי־םואו

 גקער קחיק םהרךא דדלא ונדרובא דדלאו ונדרלא ל ךינפלמ ןוצר
 יאח לק יניעבו ךיניעב םימחרלו רמהלו ןחל ינבותו .יתל$תל בי#קת#
 ןמא אידר יבר .ץנאס גא9 עלא תוכרב טלעדניה ףדאל שטנעס ץיא טגאן ריאמ יסכ איגח
 ם1ף ת^ש ץפ הלפת רל ץא םוראוו ת1כלב האס יצ טלע$יג םיא טאה ב1ט ם1ד יהב#
 דבאה בוא ץזעווי;סרממ ?ז רע טאה ץבאיו רד ןיא יוו 'וזא ת1כלב ןיצכא ץיסאד טינחאב1ם
 ג ת1כךס האס ח יצ אלמכ ץכאס תוכרב יי] רעביא לאז רע ךב םילכאמ גוא ת1ר§ טבוחב
 גוא רעטאפ גואאוהךור$ שחזקה חא 0*0 ץשטכעס ץא אד חא םיפתוש איירל ןמר ןי*
 גיא ץרעלא :יא רעקב טועלו םעל ןופ ,עקירז־מ^טוק רעשא$ םעל ןופ .רעסימ
 םעל ןיפ ,עסיזר םד טמיק ־יעסומ רל ץפ .גי1א ןדפ לייסירו נוא פאה ןופ ךראס נואליגע;

 דןייס ש1דקה בוא .גי1א ץפ ל׳פא ץראו:ש גיא ראה גוא טולב גוא שיילפ בוא טיעו טריהן
 גוא ץני1א יל טיס ןעסע1 סאד בוא םי;פ ןופ טלאטשי;המ^ג גיא םיטא ־ןייא םיא טינ אוה
 זא בוא ל# בוא דןאסשופ גוא סיפ ך טיס ק: ינוא ןרעי^א יל 'טיט קעהגוא לי1ם ןמדכיחיר
 קלס ץד םא איה ךורב 'שודקה ךיז םמע; םלעוו רעל ןופ קגיצ קעו;א טייצ ןיי] טסוה םע

 :יד ראפ רעביא רע טזאל קלס סרעז׳ממ גוא רע$אפ םעל גוא ׳
 קידצ ץכילמיא יצ ץברא ץבאס טאנ טעוו אבל ־לז־על רל ןב עש1הי יבר טגאזנ טאה
 ר# ליפ רייס ייב,אל חא םע םגאן קוספ רל יוו ו־זא ץטלעוו ןהע>• טיט טרעלנוה יירד
 ישל ם־ואוו םאל .קיפ רל ךיא לעוו תורצוא ערקי] בוא םיקילצ עביל ע;י־־ס ץברא ןיב;

 " קעצ טיט םלעלנוה ידד לאצ רל םימ טפערסאב
 קדצי םהרבא ןופ טא$ רל 'טאנ רעז;יא טא^ ריד.ראב ץליוו רדק] לאזסעזינ

 םיצזי יצגואדסחןקוצ ץבע;ריס טסיאל גיא ה^פת ץיס וצ ןעסע^ ראפ טסלאז ־חז,
 ובע;ץ4יני4 ןידכ דימ טן^;גואןעלעןךיס ץלעןו סאווץ^1א עלא ןיא גוא ץןי1א עגי

 רמא
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 תבשה םזיל תודמעמ
 ־ךתךות ת# דמללו דומללו. .לארש:ב תןלדעו תומנ תושעל די,לע קי^הל
 זויארי.םע יתמחזןי .ךיתוירב !יכו יעב הבהאב ימיםיה(ו .הגודגד!הךוהטה
 ,ףתארלל בוט בלו בוט ם# יל ןתו״רוקתו בוט תידיא יל ן$ .ךנוצר ישוע םעו
 דע רוזערו .ךנוצך תומיעל יבלב ןתו .ףטש תא הארילו הבהאל יככל דס5די
 ה?ה .י^בו יתאב? רומש .,הנעשמ התא יכ ער לכמ יתכמתו • תובוט חוד^
 ליאל .ךיתארק יב יתרצב ינגע. ךנועממ • אבה םלועה ימכ םיקרמ םע ילדוג
 .ךתדות יברדב ינד? הריאהו .ךתדל ינכ־וק;ימיקה!יננה .ירבשמ ינשיבת
 אהתו.ינמיה החונ תוירבה חח אהתש דסחו ׳ןס ל ןגדו •הלהתלו הכרבל ינמישי
 םויב יסינקו דעמו דע,י.י התא י5 .יכ־ח לכ?־ ל הביטיהו. .הטלפל יסיראש
 :יבגשמ ימ^ ןרןרר ינגמ וב השיא ־ףוצ לא ימלבמי יריצקי יעלס ״ .הרע
 ימעל זע י; :ונדוהא ךישמי י?ל ילעי יתרזעבו יבל המב וב ינמי יזע ך בותככ
 :לאוגו ילצ ץ,ךינפל יבל ןויבלו י3 ד?א !יצלל ויה: :םולשב ומע תא ךרבי,ל ןס:

 :הלבקה ךרד לע םייד תרדח ץעס תרחא השקנ

 הבהאב ךש־וק,תבש ונליחנהש וניתובא יהלאו וניחלה * ךינפלמ ןוצל י־ךי
 ל ■לסא י? .'ונתחונמ םויב ןוגו'אל] ה;אך אלו הל{ הדןח אל] .ןוצר?ו ־ י
 וחשדקו תחנו תכש ימינ^ני השעמה ימי תששב ךתכאלמ סלכ וניזאןי
 לאלש:ךמעל גניעו החונמ םוי ותוא תעבק;, .השעמה ימי ראשמ ותכלכי

 סינל לאישי.תיב ךמע לכל ינתוא הכיס ינדכלא ל ןב . םלוע תירב םתחזדל
 ;עתעי ןענאק,לא!ךיא לארשי יל ]ישי"? ןי?ענ הדצ גיא ןאכ תימ !;נאק,לאז ךיא זא
 טיפ ןיגיפינאג ךיפ טהל*" בוא הר1ח ענייויל נוא ענילידי ןיד ןתע? עלעל* סיט גוא
 ארומ ץהאה םארו םיסילצ ד טימ ץססעהאג ךימ טסלאז :יא םיאתמה לז טיס מפא#ביל
 ףימ טסלאז גוא ת1רע עמ־ג ץי1ר!זג ריימ ףי1א טסלאן ייד גוא ן1צרןייך ן^ינמיא רד ראפ
 ןעקוק ןייכ גיא ןייג םררא ץימ טיה .גמעדעל ןא 'ןדנ םסי? יד םיראוו ןיד סעלא ןיפ ןימיה
 דימ יטסלא)גגייא רימ תא ם5ן זא ףד ףיר ףיא זאיאלה םקעל םיקדצ ד טדנ לך1נ ץימ בינ
 ךימ נילעזסייל.גנופאה ץיס ןיפ ןעקעו? יאפ טיג ףיס םקלאןניא ץרעפמנע זימיה ץד ןי*־
 ע$יימ ץטכיד ףאה בוא הך1.ר ןיד יצ ןענהעץ:ףימ ףאמ גיא ןילעק# ףר* ךיה ףאה גיא
 ןס דימ ביכ ניא ברל יצ :וא ::יו^סנעב ץיא יצ ףדכ יט גוא הרות ץד ןיפ ץגעוו ך ץא ןינרא
 :וא עוגירמנא יצ קיז לא] גניבייל? רעביא ץימ :יא ץבאה ת$ס ריס ןיפ ץל^ םייל יסח גיא
 *גיראוו םיקסע עלא ץא קיז הילצמ לאז ?א קסטכייט סאד ץנעוו עכייס עלא !*ףימ עמיגאמ
 ןייא םאיו גאמ םעד ןיא ׳::ופיולטנא ץימ :יא גנומהעפ ?יה גיא רעקראטה' ןייזו םא)טסיב יד
 ץיס גיא רעסראטש ןייה טא;יתע ׳.י טיימ# קיספי ץא איוו 1זא רמ וצ ףדא ףימקןא זיא הר?
 ךיא םאוי רעקעצ&פ ץיה טאג רעך זיא םא־ן גמנדטגא ץימ :יא עוטסעפ ןינ *א ץזלעק
 .טאנ ץקראמש ןייה ?פ זיא ףליה ערואמש ץימ :יא ריצנאפ ץימ זיא ר^'םיאץאףימ ץי#א3
 ךיא רעי)ץראה ץימ ?ז םרעביז ראפ םיא ץא .רע^יזעאב ץימ :וא רעקראממ ץיק זיא טא;
 לבעכ טעוו טאן:ן3רל םיא ףוא יט גכאזיג עגיימ ץפ גיא טיירפ רך זיא ץראה ןיימ :יא ץסלאהיג
 קמ ןיפ דייר ד ןליול יצ ןיי] לא)םעהירפ טיה ןיינעב יד טעוו :וא קלא$ ןד יצ טייקראס#
 טעלא ןיפ רעזיילקרא ץיס :יא יפע^כ ץימ טאג ריד ר$ ץראה ץיה ץפי ןמסאלמ םאי) :יא לרמ
 :טעבי;יצ טרעה םאוו טאנ יטסיב טביוליג רעליימ ע ;א ןיפ ה?פת יך וצ טסדעה יד .ץייב
 וד ץרעהלנ)ערעזניא ןופ טאג :יא טאנ רעןכיא טאנ דד ראפ ןיליוו רד ןיי] לאן םע זלזייהי
 פע ץליוו ץמונ טיק גיא טפאשיביל טימ קכילייה ץי! ץברא ץ3אה זניא טקלמ
 <ח םיראוי עואיר רען:יא ץפ גאק ץא טייקלעררמ :יא ה^אד :וא 'הרצ םדז^ ץק.ק] טיכ לאן
 :יא געק םפעז ץא ץפאשיאפ מלע\ו ד טסאה יד תע£־ג טעברא ןיד ט־גאפיה גיהראפ טסאה
 ם^רא יד ןופ רעק םזקנעביכ :וא טנילייהיג םיא טסאה :וא טעיריכ יטקאק גאק ץמעפד ?א
 >רג]יד וצ :יא לארןקייצ גו^ת :וא ,דרוגמ ץפ ־ואק'ןייא ראפ םיא טצעןיכ טקאה מא געה

 תודוד ' * '



 תבשה םזיל תדדסעס
 .ח?ןןי אכן ךורא ולכובזפ ולבקי א?ה םלע? תילנתי ןק הל ןיא^י החונ??
 אל!תחנ? ה*ממ קיתדשיל? ועגמרי יחד: תיב לקע לקלי ונל ןיסיחן
 ־זובמ ־י^ע יניי ה>לוןי ד? ךל:תעיס ר&יעקו ךיתוכךיש ונידמ אלה .רעמ

 םיקנבו םיבלע םיל;אי3בו םירקי םרגב? ךדרותיג&י גנע7
 7ןצ£! תשע דקמ ת?שק בישית םא ביתקד?םימיה ראשימ ףשיךכ חבשי םוי
 א*מ זץ?ךד ת**ע ותך?כן ד?בס " שיחקל ג# תבדל תארקו ישי־זק,םוי?
 תלזונ ךיתל;אסן חא יס?ב לע ףיהבבךדו,זלע גנעתה זא :ר?ר ר?לו זןגז?ח
 :ילאנו ףוצ ״ ךי#ל י?ל !וימי י? ידיא חצרל ויהל :יר?ך "י? י3 לןי?א בקע;

 דומלה רחא רטפנה לע הלפה
 ןוצרל א; העמ ש*א ־דן ל? חורן יח ל? שי?;ףד;? רטיא םימודר אל? " אןא

 זץוקחב המע א}לומגי ("י*• * '***> תמשינ רובנן5 ונתלפתו ינתלות ךי;ער
 הבחבו הקהאב התוא לבקתי ןלע ןג רעשיו דסחו םישחר רעשי הל תותפל לודגה
 ל?א םייחה ן׳ע תחת ה?ישיוחלי הדלוהל םירוהטהו םישיחקה ףיקאלמ הל חלשיו
 העיגדהל ךתקםש' ויזמ חונחל תודיקח! םידישה חויגקדצהו םיקידצה חסןיג
 םולשל'הלדמיקבו תמחב הןוכן תחונמב ר?קב היא ףינהו. .םיקידצל ןיפצה ךבוסמ
 דוב?? םידרחוזיגחביתכו .זדונן ךלוה םהובקוק? לע וחונ;םולזק אב;בית^וב
 רומשיזוו .ךת;ש( ה?ךןן מ?כן<ו דחפתו אל בכוןיח םא ביחקו .םתובקשימ לע וננרי

 ־י י י * 'וחלםתן ׳־דלוהו המרמו רקקה טובח? (התוא ׳״ק*)וחוא
 רוכזובךקד;אלובוטחוקעי.ר^יא ץרא? קידצ ןיא םדא יע והיעשי ל? לע הל "^ל)
 עי^הו <הי#צ ■ישיא היתווקדצן היתויקז הר ״־?*)ה|קע ־דא ויתוקדצ!ויפוימ ול
 ביס• בר? ד־ןק? (התומצע קכי הזומימ הל "יק*)ויתומצע ןשחל ותמשינמ א
 ויתומןזעלכ •*עםיתו?ו ךיאדל תן8ץ רשיא ך?ופ בל ה? ביתכדמיקידצל ןופצה
 לאן הער רסממ ןמידי דדב חפק (ןוכיתו "יק־ל)ןוכשלו הר3?ל *<ל הנה? החא
 סייסה רור^ב ח־ןורצ אהה (התמזקן "יקיו)ותמשנו םגהיג יגפ (הארת "*"י) .דאלז
 :קגא םיספז? לאל(?״ דקע יתמ׳למ םע םיפהה 'חיחוקב (התויחהלו ״ק*)וחויזדהלו

 .םליע? ןעיר * לאאעי עלא םוא ןעעאל •ך תיכז ןייא םא}יטסלאז יזא גיבייא ףיוא תירוד
 רא} ;יא םיזר גא םונ ראן תא החונה איד .טינ היס ץיק_טאה'סאוו החונה רך טיה א?ה
 טיט לזאיי רעל ןי? שמ טע?־* םקעןדזיא הריצל© רע!ניא קטידב ןא טהלאי נא .ת?ש׳
 תונח© רמש תי־חו* ןופ נוא תינלב עגייה ץפ טגעק עימגיא לי? יעל ניא רעי{ ןא תסנ

 *א יעלילק מייזיור ע?ד םיה תנוע ןיד ןינ־טפעגען יצ ןיבאה ןילאן ייה טנאה קד ץפ
 םעיוונעהלא^ ערעלנא ץפ רע? תןש'ןיטלאס וצ רעושיק דנ קנאיהינ עקיז גוא םיל^ה
 תן^ ץופ ןידעקזמא םקעוו וד ןעןו ׳יני ישדק סיס ך1״י תישע ןלת תכשס בישת םי ק^ירזת;םייט#
 טסעוו גוא שתת'ץיא ןופ רע? ת©# םוא ק;םי;םסעיי יד ןמ? םתס םארי סיפ ע;ייך
 ןץיסי א1ןדכ נ* ה;5א£נ םיש ץיק_ןע? םתס םאד גא? ץנילייה ץיס ץא ריע^אכ ץיד ןא? טי1
 אודנואסא־"־.־־־״
 רע^נקד
 םאך ומסעיי ת$ש םוא רע^ן .הק^ופ ץיל יצ מספיאד ח םאת םיקסע;ץא ץדייר טסיש גואי
 זדהינסגך ןופ ןיד גועןת לפקמ וטסעוי מלא?;עד ץויפ 1זא ךד םסעוו וד זא.ןא? טיג ץלא
 םסיימ םאך דלגן רך ןופ ןייה יד ףי1א זץד ץםייל ץכאזנ טעוו רע ץגע;ריד םעוו טאג םארו
 םאע רד ןופ תזרי© ך ץסג? ןיפאס ריד טעו!ר1ן ץפע; רך ר^ טע\ו ץהוג ע?יור;שאד
 ^ךנ5 םת;םי;ף1ם ןילס טאה סאוו תציזדג ץיא זיא םאד וניבא בק^ו וצ ט^ץ;וצ טאה ר^

 רת ןי*רל ויחי ;םאן טא? ליוט םטאנ םוראוו ץירעור םדק*נ



 תוכזל
 ןושמש ר״ב דוד םייח לאומש ר׳דה ת״הרה
 ןהכה ריאמ םהרבא ר״ב לטיג תרמ ותגוזו

 רשיפ תחפשמל
 הזה שודקה רפסה תואצוה םורתל םחור הבדנש

 ויחיש הדבכנה םתחפשמ תוכזלו םתוכזל
 םתחפשמו אביל ןב קחצי ףסוי הלעבו לטיג תב הנח םתב

 םתחפשמו רתסא תב הבוט לטיג ותגוזו לטיג ןב ןושמש םנב
 ׳יח הבוט ןב ןהכה דוד המלש הלעבו לטיג תב האל הרובד םתב

 םתחפשמו
 םתחפשמו לחר תב האל ותגוזו לטיג ןב המלש םנב

 ימענ ןב שיווייפ אגרש הלעבו לטיג תב אזייר אבאד לחר םתב
 םתחפשמו

 םתחפשמו לידנייש הפי תב הרובד ותגוזו לטיג ןב ריאמ םהרבא םנב
 םתחפשמו אלייב אנייש תב הנח ותגוזו לטיג ןב לדנעמ םחנמ םנב
 הרש אנרעטש ןב ןמלז רואינש הלעבו לטיג תב אטנעי ׳יתב םתב
 םתחפשמו אקשומ 'יח ןב ריאמ םייח הלעבו לטיג תב הקבר םתב

 םתחפשמו הנח תב םירמ ותגוזו לטיג ןב ןמלז רואינש םנב
 אמיס תב םירמ ותגוזו לטיג ןב שריה יבצ םנב

 הרש אנרעטש ןב לדנעמ םחנמ הלעבו לטיג תב הניד המחנ םתב
 םתחפשמו

 לטיג תב תימלוש םתב
 לטיג ןב לארשי םנב

 לטיג תב הרש ׳יח םתב
 לטיג ןב םרמע םנב

 תובוט םינשו םימי ךרואל ויחיש

 תוכזלו
 ףלאמ ׳יש הדוהי לדנעמ םחנמ ׳תה ג״בו ׳יחת הכרב םתב

 םהיאושנ םויל
 ט״סשת׳ה ולסכ ׳ו ,אציו ׳פ ׳ד םוי
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